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Summary:
Grasslands were an essential part of ancient agricultural economy through the
contribution made to subsistence economy (meat products, cheese, milk), and also wool for
clothing and other items. Even before the Roman conquest of Dacia in the economic structures,
pastures occupied a distinct place in the agrarian economy, we do not have any literary
information to support this hypothesis but we have the presence of certain archaeological bone
remains who can lead to this conclusion.
The existence of large herds of cattle in the new Roman province must have been
stimulated by the high volume of consumption due to population needs, the army and the implicit
obligations towards the Roman State.
Bone remains found in archaeological complexes has proved the existence of different
breeds of animals, with a higher waist, probably brought here by the Romans themselves, this
phenomenon was noticed for cattle, sheep and goats. Cattle rearing have been a key concern for
some villae rusticae in Roman Dacia ( Chinteni, Deva, Sibiu Apoldu de Sus-Levejoare, Apoldu de
Sus- curtea Velii , Miercurea Sibiului –Coşcane etc.)
For local rural settlements, cattle rearing was a self-evident necessity to ensure the needs
of communities, even if in only a few such centers archaeological research have been carried out,
for now analysis were undertaken mainly just on osteological material recovered from Cicău.
The introduction of grazing by conductores in the province of Dacia during Severus time
raises the importance of this source of revenue for the imperial treasury.
Two epigraphic documents provide information on the existence at some point of
conductores Pascui et Salinarum in the person of P. Aelius Marus (Micia, Domneşti, Tibiscum)
and P. Ael Strenuus at Apulum. Clearly, they have proven the existence of owners of large herds
of sheep/cattle, who have benefited from vast areas of grassland and whose activity was
controlled by the State for the benefit of the imperial treasury.

Doina Benea
Introducere istorică. Despre organizarea exploatării păşunilor romane, informaţiile
literare au început să apară încă în epoca republicană, cu puţine referiri la Cato 1, urmate la
mijlocul secolului I a. Chr. de lucrarea de mare amploare a lui Varro (mijlocul secolului I a.
Chr.) 2. Scurte menţiuni apar chiar Caesar 3, Tacitus 4, Ulpian 5 .
La acestea se adăugă şi lucrarea despre agricultură a lui Columella 6, care însă reia în
bună măsură o serie de informaţii din opera lui Varro. În epoca imperială prea puţine lucrări
literare au abordat problematica păşunilor romane, în mare parte şi datorită faptului că încă din
epoca republicană s-a conturat o legislaţie clară şi riguroasă pusă la punct în acest sens, dar care
iarăşi se păstrează doar pe anumite segmente.
Informaţii mult mai bine precizate privind păşunatul apar în legea din anul 111 a. Chr. din
epoca republicană, amintită de Cato în lucrarea sa 7, care menţionează gratuitatea şi libertatea de
circulaţie pe calles. Existau puncte de trecere din drumurile publice obligatorii spre terenurile de
păşunat arendate la rândul lor pe o perioadă de timp, unde fiscul percepea o taxă pe numărul
capetele de animale ale unei turme, alături şi de plata locului de păşunat.
Ca atare, izvorul literar de bază în analiza organizării păşunilor şi a întregii activităţi
legate de exploatarea acestora îl oferă cartea a II a lucrării lui Varro 8, intitulată De res pecuaria,
care descrie în detaliu organizarea activităţii de creştere a vitelor, este precizat numărul păstorilor
necesar la o turmă, care era dusă la munte 9.
Varro remarcă chiar că, în această activitate investiţia unui proprietar de turme era aceea
de a cumpăra sclavii, care să se ocupe de turmă şi implicit să cumpere o păşune. După aceasta
întreaga activitate era încredinţată păstorilor. Se stipula clar numărul de păstori ce puteau merge
cu turmele, lucru care era determinat de numărul animalelor dintr-o turmă. Astfel, doi păstori
puteau conduce o turmă având cca. 80-100 de oi sau 50 de cai 10. Păstorii selectaţi să păzească
turmele erau de obicei, sclavi, dintre care la conducerea turmei era numit un magister pecoris 11,
ştiutor de carte şi care să cunoască pe lângă aceasta şi noţiuni de medicina veterinară 12. Numărul
animalelor într-o turmă putea ajunge la 700-1000 de capete.
În anul 46 a. Chr., Suetonius relatează că Caesar a emis o lege potrivit căreia o treime
din numărul păstorilor aflaţi în conducerea turmelor trebuiau să fie oameni liberi 13, care să
lucreze alături de sclavi, în orice caz, originea acestor elemente era modestă din punct de vedere
material. Ei fiind angajaţi de marii proprietari. Dar, prin aceasta lege, statul roman încerca să
impună un control asupra modului de desfăşurare a activităţii în zonele de păşunat.
Varro însăşi era un mare proprietar de turme în Apulia, şi ca atare descrie drumul urmat
de păstori spre Samnium pentru păşunatul de vară la munte mergând pe distanţe mari. În drumul
lor, turmele mergeau pe itinerarii bine precizate pe drumuri publice şi chiar prin oraşe, pentru ca
apoi, după plata taxelor pe capetele de animale să urmeze drumuri speciale denumite calles
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publicae itinerarii clar precizate şi marcate, cu reguli juridice bine cunoscute. Varro
menţionează de pildă, că dinspre câmpiile Apuliei din sudul Italiei înspre Abruzzi, la păşunile din
Samnium, turmele trebuiau să plătească taxe 14. Iarna însă, animalele erau aduse înapoi în
locurile stabile din aşezări sau villae rusticae, înspre câmpie.
Această activitate economică era extrem de rentabilă pentru proprietarii de turme pentru
că nu presupunea o activitate curentă de lucrare a pământului, fapt ce a determinat în bună
măsură decăderea agriculturii în favoarea transformării unor terenuri în păşuni. Varro
menţionează că mulţi proprietari îşi cedează câmpurile agricole pentru a-le face păşuni 15.
Plinius cel Bătrân menţionează între altele, testamentul unui libert numit Isidorus care în
anul 8 a. Chr., care deţinea 4116 sclavi, 3600 perechi de boi, 257000 animale diferite 16, probabil
unul din cei mai mari proprietari de turme de vite din Italia, ceea ce constituia o bogăţie imennsă
acumulată din această ocupaţie.
Tot de la Varro, ni s-au păstrat informaţii privind modul de organizare a turmelor pentru
transhumanţă, traseele pe care trebuiau să le urmeze în drumul lor spre zona alpină. Turmele
erau conduse de persoane aflate în serviciul marilor proprietari, de obicei de origine servilă, cum
menţionam mai sus. De obicei, în Italia, transhumanţa începea în luna mai şi dura până la
mijlocul lui iunie şi dura până toamna târziu, păstorii fiind însoţiţi de familiile lor. Caii
transportau bagajele şi corturile familiilor păstorilor 17. Iarna însă erau alese alte locuri pentru
vite 18.
Transhumanţa animalelor în Italia a fost o constantă în organizarea creşterii animalelor
de către romani şi ea s-a perpetuat prin introducerea acestei modalităţi de creştere a vitelor în
majoritatea teritoriilor care erau integrate provinciilor romane.
Dar, este un lucru bine cunoscut că în epoca Latène-ului clasic acest fenomen economic
exista înaintea cuceririi romane. Menţionăm acest lucru pentru că în cea mai mare parte, cel puţin
pentru spaţiul balcanic şi cel nord-dunărean, dar şi anumite provincii din vestul Imperiului
precum Hispania, Gallia, transhumanţa ca modalitate de creştere a animalelor era cunoscută
încă înainte de cucerirea romană, chiar dacă izvoarele literare nu lasă informaţii directe în acest
sens. Ceea ce a adus cucerirea romană a fost legislaţia referitoare la desfăşurarea transhumanţei,
taxele pentru stat într-un cuvânt, controlul riguros al autorităţilor asupra proprietarilor de animale
şi turmelor lor.
În secolul al III-lea, Ulpian menţionează acest proces de transhumanţă, astfel :".. si
aliqua parte anni in fundo pascantur pecora, aliqua parte his pabulum conducitur..." 19, deci, o
parte a anului, vitele sunt la păscut în păşuni cu păstorii, o altă parte a anului sunt hrănite în
grajduri.
Anumite amenajări păstoreşti construite au fost identificate arheologic în Gallia
Narbonensis, în Crau, o zonă apropiată de Arles 20, unde s-a constatat prezenţa unor construcţii de
mari dimensiuni de formă rectangulară pentru adăpostirea animalelor, executate din piatră. În
fiecare din aceste clădiri, la unul din capetele înguste ale clădirilor erau amenajate 1-2 încăperianexă, care serveau ca locuinţă pentru păstori păstrându-se urme de vetre şi unde au fost
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recuperate piese de inventar arheologic 21. Se apreciază că în epoca romană numărul capetelor de
animale din zona Crau puteau ajunge până la 100000 de capete 22. Alte descoperiri au fost
identificate la Quadalquivir în sudul Hispaniei 23.
Desigur, referirile la transhumanţă cele mai cunoscute se păstrează din Italia, în bună
măsură şi datorită a apariţiei unor surse epigrafice din epoca imperială, cum ar fi inscripţia de la
Saepinum 24 privind un conflict între turmele de păstori şi autorităţile oraşului, din timpul lui
Marcus Aurelius (anul 170), sau a unor inscripţii rupestre din zona Veneţiei, de astăzi 25.
În ultimele două decenii cercetări importante s-au făcut şi în Hispania pentru
reconstituirea drumurilor pe care s-a desfăşurat transhumanţa între nordul şi sudul peninsulei
iberice 26 şi în Gallia Narbonensis (în regiunea Crau, de pildă). În zona balcanică, o serie de
cercetări s-au întreprins pentru epocile mai vechi preistorice însă informaţiile lor îşi păstrează
valoarea şi pentru epocile mai noi, până la cea modernă 27.
Reconstituirea situaţiei terenurilor de păşunat din Dacia în epoca romană a statutului lor
se poate reconstitui prin comparaţie cu alte provincii unde informaţiile literare şi epigrafice sunt
mai multe şi clare.
Importanta cercetării pentru Dacia. Păşunile formau o componentă esenţială a
ocupaţiile agricole antice prin aportul adus în economia de subzistenţă a unei provincii (prin
produsele directe carne, lapte, brânză), la care se adăugau şi lâna pentru postavuri sau alte piese
de îmbrăcăminte. Încă înainte de cucerirea romană în structura economică a Daciei, păşunile au
ocupat un loc distinct în economia agrară, dar despre acest lucru nu deţinem nici o informaţie
literară, cel mult prezenţa anumitor resturi osteologice în complexele arheologice de locuit sunt
dovezi ale creşterii animalelor care pot fi puse astfel indirect în legătură cu folosirea păşunilor.
Prezenţa animalelor ca pradă de război pe anumite scene de pe Columna lui Traian, chiar
dacă nu trebuie să atribuim acestor reprezentări decât o valoare artistică, ele au făcut parte din
imensa pradă de război luată de romani din Dacia 28.
Existenţa unor mari efective de vite în noua provincie romană trebuie să fi fost stimulată
de volumul mare al consumului, datorită nevoilor populaţiei, ale armatei şi implicit ale
obligaţiilor faţă de Stat pe care Dacia le avea de îndeplinit.
Pe baza analizei resturilor osteologice descoperite în diferite complexe arheologice s-a
dovedit existenţa unor rase de animale cu o talie mai mare, aduse din import, alături de cele
autohtone, atât la bovine, cât şi ovicaprine. Existenţa unor efective de animale va fi determinat
şi organizarea concretă a modului de desfăşurare a acestei ocupaţii similar cu cel din alte
provincii romane. Creşterea vitelor a reprezentat o preocupare esenţială pentru anumite villae
rusticae din Dacia romană (cităm selectiv: Chinteni, Mânerău, Deva, câteva din depresiunea
Sibiului: Apoldu de Sus-Levejoare, Apoldu de Sus- curtea Velii, Miercurea Sibiului –Coşcane
etc.), unde descoperirile arheologice au identificat existenţa unor grajduri.
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Pentru aşezările rurale locale, creşterea animalelor era o condiţie sine qua non de
asigurare a nevoilor de subzistenţă în comunităţile respective, chiar dacă deocamdată în doar
puţine asemenea centre au fost efectuate cercetări arheologice şi mai ales au fost întreprinse
analize asupra materialului osteologic recuperat, precum la Cicău.
Una din dovezile cele mai plauzibile ale importanţei creşterii vitelor în general, era
descoperirea unor signacula de marcare a animalelor aparţinând unor proprietari de turme.
Numărul unor astfel de piese este redus deocamdată, dar la nivelul provinciilor europene ale
Imperiului până în anul 1991 se păstrau cca. 40 de piese din care 9, deci aproape 25% provin din
mediul Daciei 29. Între timp, numărul descoperirilor a sporit. Descoperirile provin din mai multe
locaţii, atât militare cât şi civile:
a.
Căşei (3) din castru, dar literele care se păstrează nu permit o identificare de
unităţi militare: 1. literele EV; 2. literele ALN; 3. SED(atus) 30;
b.
Gherla (1) provenind tot din castru, cu literele AM 31;
c.
Porolissum (1), se păstrează parţial cele trei litere I . D 32.
d.
Vistea (1) provenind dintr-un loc necunoscut, o ştampila NP 33.
e.
Sucidava (1), ştampilă cu literele AEM 34.
f.
Feldioara (2), o ştampilă CN atribuită corect unităţii staţionate în castrul
roman 35, iar o doua piesă din care se păstrează doar litera F 36.
g.
Bumbeşti-Jiu (1) descoperit în vicus-ul militar având două litere MF 37.
h.
Ilişua (1) signaculum din fier cu trei braţe: DVI 38.
i.
Romita (1) signaculum din fier cu patru braţe se păstrează două în stare precară
nu se pot identifica literele:..XP sau ...XD 39.
Multe din signacula provin de pe arealul castrelor romane , cu o singură excepţie cea de
la Feldioara nu permit o identificare de ştampilă militară. Ele se datează de obicei, în secolul III.
Pe celelalte signacula apar litere care pot aparţine unor proprietari civili, care puteau să slujească
şi la marcarea animalelor fiind semnul distinctiv al turmelor pe care le deţineau. Semnificaţia
unor litere sugerează mai ales cogonomina ca de pildă: Sed(atius) sau Aem(ilius), alte litere mai
ales cele câte două reprezintă probabil gentilicul şi cognomenul respectivului: MF, rare sunt
menţiunile de trei litere care pot face referire la tria nomina. Ca repartiţie geografică
descoperirile se concentrează cu deosebire în Dacia Porolissensis şi cu două locaţii la Sucidava şi
Bumbeşti la sud de Carpaţi şi una la Feldioara în Dacia Superior. Nu îndrăznim să credem că
acest lucru are o semnificaţie aparte, el fiind legat mai ales de descoperirile mai numeroase din
acest spaţiu.
Desigur, marcarea animalelor se făcea pe animalele mari bovine sau cabaline. Ele sunt un
indiciu al existenţei unor proprietari de mari turme de vite în provincie, despre care nu avem
altfel, alte informaţii de natură epigrafică.
29
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Introducerea administraţiei păşunilor prin conductores în provincia Dacia reprezintă un
aspect specific deocamdată aici, constatat în epoca Severilor, dovedind importanţa care se acorda
acestei surse de venit pentru fiscul imperial. Deşi, sunt cunoscute doar două personaje cu această
calitate ele permit o discuţie asupra organizării acestui sistem.
Doar două documente epigrafice oferă informaţii privind existenţa la un moment dat a
unor conductores Pascui et Salinarum în persoana lui P. Aelius Marus (Micia, Domneşti,
Tibiscum) 40 şi P. Ael Strenuus la Apulum 41. În mod evident, ele argumentează existenţa unor
proprietari de turme de oi, cabaline sau bovine, care au beneficiat de întinsele zone de păşuni şi a
căror activitate era controlată de Stat, în beneficiul fiscului imperial.
Condiţiile naturale. Păşunile ocupau o suprafaţă mare pe întreg teritoriul provinciei
romane, cuprinzând diferite porţiuni de teren atât în zonele montane din estul, sudul şi vestul
Daciei, cât şi în cele de deal şi chiar din câmpie. Existenţa unui relief echilibrat oferea condiţii
optime pentru practicarea păşunatului în diferitele sale forme mai apropiate sau mai îndepărtate
de aşezările de reşedinţă, fie ele sate sau chiar villae rustice. De aici, nu poate fi exclusă desigur
practicarea transhumanţei la distanţe mari, care presupunea ducerea turmelor spre zonele alpine.
În acelaşi timp, prezenţa unor câmpii joase precum cea a Dunării, chiar a Tisei şi a
Moldovei (Bugeac) 42 ofereau condiţii prielnice pentru iernatul turmelor mari, chiar dacă ele apar
în afara provinciei Dacia. Cum se va fi realizat acest lucru, pe care îl presupune S. Dumitraşcu
este greu de reconstituit dar, cu o oarecare probabilitate se poate accepta în anumite limite, cum
ar fi de pildă zona de sud, de câmpie a Olteniei aflată în interiorul provinciei sau chiar teritoriul
din faţa Oltului între râu şi limesul transalutan.
Dacia avea din punctul de vedere al condiţiilor geografice o situaţie favorabilă sub
aspectul nu numai al existenţei păşunilor, dar şi a unor condiţii auxiliare indispensabile. Zonele
de păşunat erau bine aprovizionate cu surse de apă, iar în multe cazuri cum ar fi în sud-estul
Transilvaniei (Sânpaul, Martiniş etc.), nordul Daciei (în jurul oraşelor Napoca şi Potaissa), sau pe
valea Oltului, la Ocnele Mari şi indispensabila sare identificată prin numeroasele saline 43. Toate
aceste elemente trebuie să fi contribuit la organizarea şi derularea în condiţii optime a acestei
ocupaţii cu caracter agricol.
Activitatea economică, de exploatare a păşunilor din Dacia, este o problemă pentru a cărei
reconstituire nu există prea multe informaţii documentare, dar prin comparaţie cu situaţia din alte
provincii se poate reconstitui cel puţin parţial, o imagine mai complexă a cunoştinţelor în acest
domeniu.
Stadiul cercetărilor în Dacia Romană.
Până acum analiza modului de exploatare a păşunilor în Dacia romană s-a rezumat la
câteva fraze, în lucrările speciale privind agricultura provinciei 44, care au abordat problema
ocupaţiilor agricole. Referiri au apărut în sintezele mari de istorie antică româneşti 45, sau chiar în
anumite lucrări care au atins doar tangenţial această complexă problematică.
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Un singur articol a fost scris cu mai mult timp în urmă pe această problematică 46. Sever
Dumitraşcu a avansat atunci ipoteza unei transhumanţe între provincia Dacia şi barbaricum (prin
ducerea vitelor din Dacia din provincie în valea Tisei, deci în barbaricum, la iernat) 47. În acest
moment, o astfel de ipoteză oricât de tentantă ne apare ea nu poate fi acceptată decât cu mari
rezerve, întrucât, nu avem nici un fel de sursă epigrafică, care să confirme sau să facă referire
chiar indirectă, la aceasta.
Dar, s-ar putea presupune că pentru mari crescători de vite din mediul barbar sau invers,
să fi existat această posibilitate de a se afla câteva luni bune din primăvară până în toamnă pe
păşunile alpine. Pe de altă parte, aceasta presupune o graniţă destul de elastică, dar şi relaţii
extrem de clar stipulate cu acele populaţii care trebuiau să fie „ sigure şi fidele statului roman”.
Pentru nici una din aceste probleme nu avem date, cât de cât concludente, iar izvoarele literare nu
oferă informaţii interpretabile în acest sens.
Un al doilea pasaj preluat tot din Dio Cassius şi analizat de S. Dumitraşcu- se referă la
vremea lui Commodus, când cu ocazia tratativelor de pace cu burii, seminţie ce locuia la acea
dată undeva în nord-vestul Daciei şi căreia i se permite să-şi paşte turmele în ţara lor dar, doar
până la 40 de stadii (7,5 km) de graniţa provinciei 48. Pasajul ridică un aspect important precizat
şi multe ori în literatura românească de specialitate al faptului că nu li s-a mai permis barbarilor
să se apropie de Dacia prin această măsură. Mi se pare însă, că pasajul reflectă mai de grabă un
alt lucru şi anume extinderea înspre barbaricum a teritoriului militar prata pentru nevoile
armatei.
John Nandris, în anii '80 a efectuat mai multe cercetări în sălaşele din zona Banatului,
respectiv în punctul numit la Piatra Ilişovei, în încercarea de a analiza transhumanţa în epocile
preistorice în spaţiul balcanic. În două studii publicate succesiv în anii 1985 şi 1990, J. Nandris
face referiri la transhumanţa în spaţiul românesc. Cercetările efectuate la sălaşele în zona
amintită sunt amenajări care pot fi atribuite mai multor epoci istorice şi în lipsa unor materiale
arheologice concludente nu oferă o bază de discuţie pentru epoca romană.
În anul 1970, Matley 49 ocupându-se de caracteristicile tradiţionale ale transhumanţei la
români în epoca modernă identifică 5 tipuri de mişcări ale păstorilor în desfăşurarea activităţii
lor.
Într-un studiu din anul 1990, J. Nandris despre transhumanţa românească în epoca
modernă detaliază această tipologie. Pentru hrănirea turmelor există în timpul anului mai multe
modalităţi de organizarea activităţii în funcţie de existenţa mai apropiată sau mai îndepărtată a
surselor de păşune, apă şi nu în ultimul rând de sare. Ele s-ar grupa astfel:
1. păşunatul în afara aşezării cu turma comunităţi lângă aşezare fără amenajări speciale
pentru oi sau păstori. Noaptea turmele reveneau pe teritoriul satului;
2. păşunat desfăşurat în apropierea aşezării pe durata verii în amenajări special construite
pentru animale şi oameni, iar iarna turmele revin în sat;
3. turmele sunt trimise la munte la păşunat însoţite de păstori şi familiile lor, cu
organizare de adăposturi pentru vite şi oameni, iar iarna revin în sat;
4. mişcări oscilatorii ale turmelor primăvara păşunat în jurul aşezărilor, pe terenurile
agricole; vara păşunat la munte. Iarna turmele rămân în afara satelor în zonele apropiate
Dumitrascu 2001, p. 32-39, referiri şi în articolul nostru Benea 2007, p. 91-114. privind Conductores Salinarum
din Dacia.
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de păduri; în apropiere de fânul stocat pentru animale.
5. transhumanţa pe distanţe lungi vara în zonele alpine, iar iarna în zonele de câmpie
până în Dobrogea. Aprovizionarea cu fân este luată din natură nu există o organizare în
acest sens 50.
Structura păstoritului tradiţional modern românesc este interesantă pentru înţelegerea
acestei ocupaţii care se desfăşoară în strânsă dependenţă totuşi de cele mai multe ori de aşezarea
locală din care fac parte păstorii şi turmele respective. Transhumanţa propriu zisă pe distanţe
lungi este privită ca un mijloc de organizare independentă mai mult şi de întreţinere a unor
turme conduse de păstori.
Cele 4-5 modalităţi de practicare a transhumanţei moderne putem presupune cu oarecare
certitudine că au putut exista şi în antichitate tocmai datorită existenţei structurii antice de
practicare a ocupaţiilor agricole, dar nu avem indicii directe, care să dovedească practicarea
păşunatului la distanţe mari şi în afara provinciei. Anumite informaţii literare indirecte ar putea
constitui dovezi în acest sens 51. Am exemplifica doar cu faptul că în antichitate exista o
sărbătoare a păstorilor numită paralia ce avea loc în 21 aprilie, manifestare de cult a păstorilor
care se păstrează şi astăzi cu similitudini frapante la români şi are loc în 22 aprilie şi marchează
începutul anului pastoral sub numele de Sângiorz 52.
Desfăşurarea păstoritului în preajma aşezării unei comunităţi, cu pendulare între zonele
alpine, de deal şi colinare şi apoi cu revenire în aşezarea propriu-zisă pentru iernat sunt lucruri
general valabile şi pentru antichitate.
În acest sens, se poate vorbi mai mult de un păstorit cu caracter local apropiat de
comunitatea de care depindea turma sau chiar de mari proprietari de villae rusticae. Doar în
puţine cazuri în anumite villae se constată prezenţa unor amenajări de grajduri sau saivane pentru
oi, cum ar fi de pildă la: Chinteni, Ciumăfaia, Mânerău, Deva, depresiunea Miercurea Sibiului
(cu mai multe ferme rurale) 53. Desigur, deşi nu dorim să minimalizăm aportul vilelor rustice la
creşterea vitelor, lucru determinat de existenţa în primul rând a unui număr important de cavaleri
în provincia Dacia, care probabil aveau un contact direct cu această ocupaţie (de pildă familia lui
P. Aelius Antipater de la Apulum, P. Aelius Marus, dar mai ales P. Ael Strenuus, tot de la
Apulum, ca să nu cităm decât câteva nume în acest sens), numărul mic de villae rusticae
dezvelite arheologic până acum ne obligă să atribuim totuşi un loc important producţiei acestor
ferme rurale în cadrul provinciei.
În acest context şi aşezările rurale locale au deţinut o oarecare pondere în creşterea
animalelor şi a practicării păstoritului antic. Arheologic, deţinem însă puţine argumente în acest
sens.
În antichitate, se presupune că existau şi erau cunoscute trei tipuri de transhumanţă:
ascendentă (de urcarea vara a turmelor de ovi-caprine sau animale mari, la munte); descendentă
(de aducerea a turmelor în câmpie toamna pentru iernat); transhumanţa mixtă practicată de
locuitorii aşezărilor de la poalele muntelui care îşi duceau vitele vara la păşunat pentru ca pe
durata iernii ele să fie îngrijite în stabilimentele de pe lângă gospodării 54.
Desigur, modalităţile de organizare a păşunatului modern românesc nu pot fi mult
diferenţiate de cele din antichitate, cu toate modificările constatate în decursul timpului. Ele apar
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mai diversificate decât cele amintite mai sus, mai simple de către Brun pentru provincia Gallia
Narbonensis.
Pentru o transhumanţă la distanţe mari desigur problema este mai complicată în aducerea
unor argumente pro-sau contra.
Indirect, mă gândesc totuşi la o informaţie literară de multe ori invocată de literatura de
specialitate românească în legătură cu tratatele de pace încheiate Marcus Aurelius după
războaiele marcomanice cu diferite seminţii barbare, fără a se remarca o legătură cu ocupaţiile de
bază ale celor două seminţii barbare sarmatice, altele decât cele legate de războaie.
Pasajul este cunoscut într-un singur izvor literar, la Dio Cassius, LXXI, 19, 2: „...le-a
îngăduit (sarmaţilor iazigi) însă să facă negoţ cu roxolanii prin teritoriul Daciei ori de câte ori
guvernatorul acestei provincii le va da voie...”.
Cum obiectul principal de activitate al sarmaţilor iazigi în afara de purtarea războaielor îl
constituia creşterea animalelor, mai ales a cailor şi a o vicaprinelor, lucru menţionat de alte
izvoare literare, acest fragment se referă poate şi la comercializarea animalelor, dar poate să se
refere şi la încercarea de a trece cu vitele printr-un drum mai direct şi mai scurt într-un mediu
propice la iernat în bălţile din nordul Dobrogei, în afara provinciei Moesia Inferior.
Putem vedea în pasajul în discuţie o formă de manifestare a transhumanţei? Aceste treceri
ale sarmaţilor iazigi cu turmele lor aveau loc doar cu aprobarea guvernatorului provinciei 55, ceea
ce nu excludea regularitatea desfăşurării lor, ci doar un control impus de Statul Roman asupra
acestor mişcări de populaţie. Desigur, nu vom putea afla niciodată cum aveau loc astfel de treceri
ale turmelor de animale ale barbarilor prin provincia Dacia. Ele trebuie să fi existat anterior, din
moment ce izvorul antic le menţionează ca o realitate a tratatului de pace încheiat cu Imperiul.
Cum s-a desfăşurat procedura înainte de războaiele marcomanice, trebuie să presupunem că
poate autorităţile romane au dat aprobări locale, în punctele de trecere dintre Dacia şi
barbaricum pentru sarmaţii care treceau prin provincie spre est spre teritoriile locuite de sarmaţii
roxolani.
Noua dispoziţie menţionată de Dio Cassius trebuie privită ca o restricţionare a drepturilor
anterioare avute de sarmaţii iazigi. Acest lucru se poate sesiza şi din celelalte măsuri luate de
împăratul Marcus Aurelius privind interdicţia de a se apropia cu corabiile de aşezările de pe
Dunăre, unde pe timp de pace făceau comerţ cu localnicii, iar în timp d e răzb o i întreprindeau
jafuri şi distrugeri, ceea ce a provocat şi reacţia Imperiului în acest sens.
Trecerea sarmaţilor prin Dacia avea loc din spaţiul barbar dintre Tisa şi Dunăre unde
locuiau la aceea dată, înspre nordul Dobrogei de astăzi, aproape de limitele Moesiei Inferior,
undeva lângă Tyras. Asupra drumului urmat de sarmaţi iazigi spre fraţii lor roxolani, în general,
în literatura de specialitate este acreditată ideea că acest lucru avea loc dinspre Porolissum spre
pasul Oituz şi mai departe prin barbaricum. Nu putem însă exclude nici intrarea în Dacia, pe
cursul Mureşului, pe la Micia şi în continuare, spre estul provinciei spre pasul Oituz sau
dimpotrivă a coborî pe Olt şi a traversa râul şi a trece de aici în barbaricum. Acest lucru putea
însemna în acelaşi timp aprovizionarea corespunzătoare cu sare pentru turmele de vite 56.
Dacă trecerea turmelor barbare de animale putea avea loc prin provincia Dacia spre
barbaricum, ar trebui să privim şi posibilitatea ca din Dacia turmele de vite să fi putut trece
înspre Dobrogea (Moesia Inferior) prin barbaricum pentru iernat? Procesul putea avea loc şi
invers din Moesia Inferior vara spre păşunile alpine ale Daciei.
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Existenţa unor domenii imperiale pe teritoriul Moesiei Inferior este sugerată de două
inscripţii provenind de la Oescus, care atestă la intervale de timp, personaje care şi-au început
cariera de cavaler ca şi praefectus saltus, administratori ai unui domeniu imperial: M. Titius M.
F. Papiria Maximus şi T. Flavius Pap(iria) Valentinus 57. Arheologic, pe teren, în Moesia
Inferior, deşi se constată existenţa unor villae de dimensiuni mari nu avem încă indicii în acest
sens precum în Dacia, de exemplu pentru descoperirile de la Dalboşeţ. Nu putem decât presupune
că pe lângă caracterul agricol propriu-zis, asemenea villae rusticae au avut şi un loc important
pentru turmele de vite.
Ipoteza deocamdată nu prezintă argumente directe clare (prin surse epigrafice), dar
menţinerea secole de-a rândul a obiceiului de trecere a turmelor de oi din Transilvania înspre
Dobrogea ar putea constitui un indiciu indirect în acest sens, de menţinere din generaţie în
generaţie, a unor drumuri pe care turmele le-au urmat vara la păşunat în provincie, iar iarna în
Dobrogea pentru iernat. O astfel de modalitate de colaborare economică între cele două provincii
de la Dunărea de Jos, poate chiar pentru turme aparţinând casei imperiale, conturează mult mai
bine acest aspect al problemei.
Oricum, studiile arheozoologice întreprinse până acum pe resturile de faună descoperite
în mai multe complexe arheologice, fie ele militare sau civile au evidenţiat în provincia Dacia în
mod deosebit importanţa animalelor mari (bovine, cabaline) urmate de ovicaprine în alimentaţia
locuitorilor din provincie 58. Acest lucru constituie dovada cea mai clară a creşterii animalelor pe
teritoriul provinciei. Mai mult, se constată existenţa chiar a două rase din fiecare categorie de
animale, una cu o talie mai mică, socotită a fi de factură locală, dacică ca origine şi o altă cu o
talie masivă, mai mare de import romană. Alexandru Gudea a constatat chiar prezenţa unor
animale care aparţin unor rase mixte de animale 59, dovadă a interesului avut de provinciali pentru
producţia animalieră cu toate resursele ei.
Organizarea păşunatului în provincia Dacia. Întregul teritoriu al provinciei Dacia care
cuprindea între altele şi păşunile a intrat de la început, imediat după cucerire, în anul 106, în
domeniul public (ager publicus) şi pentru aceasta a fost supus recensământului pământului
(centuriatio) 60. Alături de resursele subsolului, păşunile au intrat în patrimoniu imperial. De la
început, însă trebuie să avem în vedere faptul că păşunile aflate în domeniu imperial erau
administrate direct de Stat sau dimpotrivă au fost predate date unor arendaşi (conductores), lucru
care se întâmplă în timpul domniei Severilor sau cu câteva decenii înainte de această dată.
Terenurile pe care se aflau păşunile ocupau o suprafaţă importantă din întreg teritoriul
provinciei Dacia cu zone montane, de podiş sau colinare, chiar şi teritorii cu mlaştină, aflate în
centrul podişului transilvan, zonele sud-carpatine, sau din sud-vestul provinciei au fost incluse în
acelaşi sistem de centuriaţie, similar cu cel al terenului agricol în sine. Pentru păşunat se foloseau
pădurile bogate în frunze anumite fructe (ghindă, castane, de pildă etc.) şi chiar coaja unor
pomi 61.
În unele provincii din vestul Imperiului, sistemul de măsurare a terenului a putut fi
reconstituit, pentru Dacia acest lucru rămâne, încă un deziderat!
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În momentul măsurătorilor, se putea întâmpla un lucru –menţionat de izvoarele literareca din cauza dificultăţilor terenului împădurit sau nu, unele porţiuni să rămână în afara
măsurătorilor, sau dacă au fost măsurate, ele nu au fost împărţite alături de terenul arabil şi au
rămas nedistribuite în acest caz. Ele deveneau păşuni comune denumite ager compascuus pentru
locuitorii din zonă 62. Acest teren necultivat însă, nu era la dispoziţia tuturor acelora care locuiau
în preajma lui, ci doar pentru anumiţi proprietari deţin dreptul de folosinţă pentru a-l utiliza
pentru turmele lor contra unei redevenţe 63.
În zona păşunilor alpine inclusă în centuriaţie, delimitările erau ferm trasate şi dreptul de
a duce vitele pe acele terenuri se acorda doar după plata unei taxe, sau al unui impozit stabilit
pe durata de folosire a terenului respectiv, în funcţie de numărul de vite care formau turmele
respective. Păşunile provinciei puteau astfel fi folosite atât de civili, cât şi de armată.
Trupele auxiliare sau legiunile din provincie primeau în folosinţă în apropiere de zona
sediului de garnizoană anumite terenuri incluse în aşa –numita prata care cuprindeau şi terenuri
de păşunat. Armata a primit în folosinţă terenuri de păşuni, păduri, cariere de piatră etc. pentru
întreţinerea animalelor proprii ce formau efectivul militar, cât şi pentru hrana animalelor de
subzistenţă aflate în dotare. Dimensiunile acestor terenuri nu sunt până acum precizate 64. Este
evident faptul că în acest caz, nu se poate vorbi de o transhumanţă, ci de folosirea unor terenuri,
izlazuri etc., apropiate de fiecare castru anume. Concret care erau obligaţiile armatei în acest sens
nu putem afirma nimic. Păşunile alpine erau favorabile unei transhumanţe în cazul unor
proprietari de turme mari.
Din ager publicus un teritoriu clar precizat ca suprafaţă a fost adsignat coloniştilor care au
întemeiat o colonia Ulpia Traiana în timpul lui Traian denumit astfel ager adsignatus 65. În plus,
este cunoscut faptul că anumite terenuri de păşunat din teritoriul unui oraş puteau fi cumpărate de
oraşele respective devenind păşuni ale oraşului respectiv sau puteau fi deţinute de proprietari
particulari, care aveau astfel, dreptul de a interzice altor turme să folosească locul propriu de
păşunat 66.
Descoperirile de resturi osteologice în toate mediile provinciale ale Daciei dovedesc
preocupări pentru creşterea vitelor 67, tocmai datorită consumului mare solicitat de populaţie.
Cercetările efectuate în diferite complexe arheologice au demonstrat faptul că în alimentaţie în
general, locul cel mai important îl deţineau animalele mari (bovinele) urmate de ovine, caprine şi
suine etc.
În aceste cazuri, trebuie să presupunem că o importanţă economică restrânsă o avea
creşterea vitelor pe lângă fiecare comunitate, doar cu valoare de subzistenţă nu numai pentru
aşezarea respectivă, ci şi pentru plata obligaţiilor faţă de stat sau annona militaris. În acest caz,
chiar legislaţia romană favoriza păşunatul turmelor mici, care nici nu erau taxate în unele
cazuri 68.
Dar, existenţa unor mari proprietari de turme de animale în provincia Dacia este în afară
de orice îndoială. Cel mai reprezentativ personaj ni se pare în acest moment, P. Aelius Strenuus,
care nu numai că deţinea calitatea de arendaş a păşunilor şi salinelor, dar era şi patronul
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colegiului centonarilor, producătorii de postavuri, funcţie care argumentează acest lucru 69.
Întreţinerea optimă a unor astfel de turme se putea face doar prin folosirea transhumanţei, despre
care se vorbeşte mai ales în vremurile moderne. Cum apare ea în economia provinciei Dacia este
aproape imposibil de reconstituit la nivelul informaţiilor pe care le deţinem în acest moment.
Sperăm că anumite surse epigrafice să poată aduce în discuţie câteva idei sau chiar ipoteze de
lucru.
Modul de percepere a taxelor de către fiscul imperial, pe capetele de animale este diferit.
Se constată pe baza interpretării unei lex agraria din anul 643/111 a. Chr. 70, că pentru o turmă
mică formată din până la 50 de oi şi 10 vite mari, nu se plăteşte nicio taxă în cazul folosirii unui
teren din ager compascuus. În acelaşi timp, trebuie specificat faptul că multe oraşe au cumpărat
pentru teritoriul lor păşuni în folosinţă proprie (organizând un pascuum privatum).
Deci, din epoca imperială, fondul de păşunat rămas în ager publicus a intrat sub juridicţia
fiscului imperial. Desigur, taxele percepute de la păstori au reprezentat o sursă importantă de bani
pentru fiscul imperial, de aceea statul în permanenţă a încercat ă protejeze activitatea lor, cel
puţin aşa rezultă din inscripţia de la Saepinum. Dar, tot atât de bine poate fi menţionat şi un alt
aspect, acela de a înşela statul prin declararea unui număr mai mic de animale, lucruri care par a
fi frecvente judecând pe baza aceleaşi inscripţii de la Saepinum, sau a unei mărturii legislative
târzii din secolul IV 71.
În cazul Daciei, deşi se vorbeşte mult de transhumanţă pentru analiza mai ales a
habitatului în secolele ce au urmat existenţei provinciei romane, este greu de stabilit sau
reconstituit această activitate.
În inscripţia de la Saepinum (Italia) descoperită încă pe locul iniţial (în anul 1905) şi mult
discutată în literatura de specialitate 72, se menţionează un conflict între păstori şi autorităţile din
oraşele Saepinum şi Bovianum. El a fost provocat de faptul că între păstori şi magistraţii oraşului
şi stationari au intervenit neînţelegeri în momentul plătirii taxelor. Magistraţii i-au învinuit pe
păstori că erau sclavi fugiţi, iar stationari au susţinut că, bagajele şi caii erau furate şi ca atare,
magistraţii au arestat păstorii, iar bagajele au fost confiscate de către cei de la staţia de drum care
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tumultu,necesse habe«b»amus etiam scribere quietius ag / gerent ne res dominica detrimentum pateretur; et cum in
eadem contumacia / perseverent, dicentes non curatos se neque meas litteras neque si tu eis/ scrips[isses] litter[a]s,
t[e] rogo, domine, si tibi videbitur, indices Baseo Rufo / et Macrin[i]o Vindici pr(aefectis) pr(aetorio)
e(minentissimis) v(iris) , ut epistulas ad emittant ad eosdem mag(istratus) et stati/onarios...tandiu t[eme]re (?)
[ir]ritum (?) factum est.; Grenier, 1905, p. 307-308; Corbier 1983, p. 126-127..
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supraveghea traficul. Păstorii au reclamat situaţia fiscului imperial sub protecţia căruia se aflau,
iar acesta prin persoanele celor doi prefecţi ai pretoriului Bassaeus Rufus şi Macrinius Vindex
s-au pronunţat în favoarea păstorilor. Intervenţia Statului în favoarea păstorilor demonstrează că
aceste turme se aflau sub protecţie imperială, iar taxa pe care trebuiau să o plătească pentru
numărul de animale constituia întotdeauna un motiv de discuţie între păstori şi autorităţile locale,
primii fiind mereu învinuiţi de încercare de eludare a plăţii corecte a taxelor. Intervenţia statului
la un nivel atât de înalt sugerează faptul că în acest caz a fost vorba de turmele imperiale.
Plata pe care trebuiau să o facă păstorii la trecerea de pe drumurile publice spre locurile
de păşunat era numită scriptura censoria, ea trebuia dată agenţilor însărcinaţi cu perceperea
plătii acestor taxe, care îşi aveau sediul la Saepinum şi Bovianum, care nu depindeau însă de
fiscul imperial, ci care erau concesionate unor conductores. Conflictul de faţă oferă o bază de
discuţie doar pentru a înţelege mai bine eventual situaţia din provincia Dacia.
Se cuvin menţionate aici două lucruri: în primul rând, faptul că turmele în drumul lor
spre anumite păşuni montane, treceau în mod obligatoriu pe drumuri publice, chiar prin anumite
localităţi pentru care la ieşire trebuiau să plătească o taxă pentru fiscul imperial, dar şi pentru
oraşul respectiv prin care treceau. După terminarea acestei operaţiuni, care la Saepinum a trezit
aceea animozitate turmele intrau pe calles (cărări, poteci etc.) drumuri neamenajate ce străbăteau
teritoriile până la zonele de păşunat, unde accesul turmelor era liber şi unde acestea se stabileau
pentru o perioadă timp în locurile plătite pentru folosinţă, în locuri bine precizate pe teren pentru
odihna animalelor 73.
Organizarea administrativă a păşunilor din Dacia. Analiza acestui domeniu de
activitate este extrem de importantă pentru a înţelege întregul proces de activitate economică care
implică transhumanţa sub cele două aspecte ale sale pe distanţe mari sau dimpotrivă mai mult cu
caracter local implicând aşezările locale cu ţinuturile apropiate lor în acest proces economic.
Predarea spre arendare de către fiscul imperial, a salinelor asociate cu păşunile, unor
persoane care câştigă la licitaţie calitatea de arendaş (conductor) a fost o măsură bine gândită
întrucât vitele aflate în transhumanţă aveau nevoie de resursele de sare, care în Dacia se aflau în
cantităţi impresionante 74. Informaţiile documentare, îndeosebi cele epigrafice, sunt extrem de
puţine şi din această cauză doar pe un segment cronologic din cei 165 de ani oferă date privind
organizarea administrativă a păşunilor în Dacia.
La prima vedere s-ar părea că nu deţinem astfel de informaţii, întrucât sursele epigrafice
cunoscute sunt comune pentru arendarea salinelor şi a păşunilor. Sub acest aspect, sursele sunt
bine cunoscute şi au fost îndelung discutate în literatura de specialitate românească, poate mai
puţin în legătură cu administrarea păşunilor 75. Evoluţia sistemului de organizare a păşunilor este
greu de reconstituit, dar în chip evident se conturează prezenţa domeniilor imperiale în acest
sector.
Astfel, în sud-vestul Daciei, păşunile cuprindeau întregul fond alpin de păşunat, până la
anumite zone mai joase ale provinciei, care sugerează existenţa unor domenii imperiale în zona
montană şi poate colinară a Banatului şi chiar de câmpie a Banatului. În acest context trebuie
privită probabil villa rustica de la Dalboseţ ca reşedinţă a unui domeniu imperial 76. Mai mult,
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acest lucru ne îndreaptă şi pentru vedea în Dacia existenţa unor turme aflate sub jurisdicţie
imperială, poate pentru cai sau alte animale asemenea provinciei Tracia.
Acest lucru conduce la ideea că, turmele de vite în provincie trebuie să fi deţinut nu
numai un loc important în economie, pentru producţia carne, brânză lapte etc., ci mai ales pentru
pieile şi lână folosite în viaţa cotidiană de zi cu zi, atât de armată, cât şi de civili. Reconstituirea
organizării de către Stat a activităţii păstorilor, a stabilirii numărului de animale care erau
impozitate în favoarea fiscului imperial, într-un cuvânt controlarea directă a modului de
respectare a obligaţiilor faţă de autorităţile imperiale romane trebuia realizată în locuri anume
stabilite de trecere a turmelor în drumul lor spre păşunile montane.
Pot fi identificate în Dacia astfel de puncte de trecere a turmelor?
Atenţia noastră trebuie să se îndrepte spre acele locuri, de unde accesul spre păşunile
montane era mai lesnicios şi implicit mai apropiat de aceste zone, pentru a încerca identificarea
unor posibile centre deservite de către sclavi sau liberţi din serviciul unor oameni bogaţi pentru
perceperea acestor taxe asupra turmelor. Deşi filiale organizate de către conductores, ele au un
caracter particular, anume nu sunt subordonate fiscului imperiale judecând chiar după inscripţia
de la Saepinum, activitatea lor aduce beneficiul acestuia prin încasările pe care le obţin.
În mod evident, asemenea puncte de trecere au existat şi în provincia Dacia 77. Ele trebuie
să fie apropiate de anumite stationes aflate de a lungul drumurilor imperiale care de data aceasta
în interesul statului supravegheau drumul turmelor, uneori numărul vitelor declarate din cadrul
turmelor şi supravegheau corectitudinea celor ce le conduceau. La aceasta se adaugă şi faptul că
inclusiv sarmaţii iazigi urmau pe aceleaşi drumuri imperiale înspre barbaricum care desigur erau
însoţiţi sau supravegheaţi în vreun fel. Având în componenţa lor mici unităţi militare conduse de
un signifer sau mai de grabă de un beneficiarius consularis, stationes reprezentau controlul cel
mai riguros din provincie 78.
Foarte probabil pentru trecerea vitelor din barbaricum în Dacia (ne referim la sarmaţii
iazigi) intrau în discuţie şi staţiile vamale de la graniţele provinciei, sau poate chiar cele de
interior care eventual pot fi puse în legătură şi cu trecerea turmelor înspre zonele alpine. Astfel,
trebuie avute în vedere punctele vamale de la Potaissa, Pons Augusti, Apulum, Micia, Drobeta
şi chiar Ulpia Traiana 79. Dacă luăm în discuţie descoperirile de monumente votive ridicate de
beneficiari consulari sau ai celor două legiuni (a XIII-a Gemina şi a V-a Macedonica), lucru care
ar sugera în multe cazuri prezenţa unor stationes în teritoriile unor centre urbane, constatăm că
numărul centrelor este semnificativ mai mare, respectiv: Napoca, Ampelum, Alburnus Maior,
Porolissum, Samum (14), Buciumi 80. Se conturează astfel, teritorii apropiate de zonele colinare
ale provinciei pe unde probabil trecerea turmelor era obligatorie (în acest sens, similitudinea cu
Bovianum şi Saepinum, din Italia apare clar evidenţiată).
Introducerea de către fiscul imperial a arendării păşunilor s-a făcut prin agenţi angajaţi ai
acestor conductores, care lucrau independent, nu dependeau de punctele vamale dar, foarte
probabil acţionau în aceleaşi locuri fiind vaduri de trecere obligatorie spre păşunile desemnate,
sau mai bine-zis achiziţionate pe o durată de timp. Se conturează astfel câteva centre în care în
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mod cert pot fi identificate epigrafic, filiale ale unor conductores pascuui et salinarum, unele
din acestea fiind chiar puncte vamale.
Ele ar fi următoarele:
1.Tibiscum.
Ne atrage atenţia în acest sens o inscripţie descoperită la Tibiscum, dedicată lui Mithras
de către un sclav Hermandio, cu funcţia de actor în serviciul lui Turranius Dil.(Dius) 81,
personajul este cunoscut şi într-o altă inscripţie de la Tibiscum 82.
Aşa cum remarcam într-un alt studiu, sclavul lui M. Turranius Dil.(Dius), numit
Hermandio, putea ridica monumentul ca un act de mulţumire pentru P. Aelius Marus fiindcă era
angajatul acestuia, pentru filiala de la Tibiscum. Şi atunci M. Turranius Dil.(Dius) ar fi
conducătorul acestei filiale locale, în timp ce P. Ael. Marus conducea activitatea de conductor la
nivelul provinciei Dacia, judecând după alte două inscripţii descoperite una de la Micia şi o alta
din nord-estul (?) a provinciei Dacia, de la Domneşti.
Sintetizând informaţiile oferite de cele două inscripţii de la Tibiscum ar rezulta existenţa
aici a unei filiale a lui P. Ael. Marus conduse de M. Turranius Dil (Dius), având în subordine un
libert cu numele de M. Turranius Patroclus cunoscut dintr-o altă inscripţie şi un sclav
Hermandio.
Intrucât, în zona corespunzătoare din punct de vedere geografic în care se afla aşezarea de
la Tibiscum nu existau saline, avem de a face cu o filială corespunzătoare administrării păşunilor.
Pornind din acest punct al informaţiei trebuie să privim puţin diferit prezenţa la Tibiscum a unor
magistraţi, decurioni din marile centre urbane de la Apulum (Aelius Victorinus, decurio al
Coloniei) 83, sau de la Ulpia Traiana şi Napuca (Aurelius Secundinus, decurion, fiul lui M. Aur.
Secundus) 84. Ele pot reprezenta un nod de comunicaţie obligatoriu pentru păstorii şi turmele lor
aflate în transhumanţa spre iernat spre sudul Daciei, în câmpie. Acest proces putea avea loc şi
invers înspre zonele montane de păşunat.
Relaţia dintre administraţia centrală de la Apulum şi filiala existentă la Tibiscum este mai
veche se pare, încă din timpul lui C. Iulius Valentinus (cunoscut doar ca şi conductor salinarum)
care ridică un altar la Tibiscum în calitate de flamen al municipiului tibiscens 85. Monumentul
ridicat de el („pro salutem sua suorumque omnium contubernium”), este un lucru semnificativ
pentru a înţelege că alături de familia sa, dedicantul îi menţionează pe toţi colegii, camarazii,
probabil referire în chip evident la ocupaţia sa curentă aceea de conductor.
Personajul este menţionat şi de o inscripţie de la Apulum pe care a dedicat-o lui I.O.M.
Aeternus, în calitate de primus annualis mun. Sep-/timii/. Apul-/ensis/ et patronus coll(egii)
fab(rum) / mun(icipii) s(upra) s(cripti) 86. Magistraturile deţinute de C. Iulius Valentinus la
Apulum succesiv sunt următoarele: primul magistrat al municipiului format din canabae legiunii
a XIII Gemina, fapt care se datează între anii 197-198; cea de a doua funcţie de patronus în
colegiul fabrilor din noul oraş, funcţie care a fost deţinută probabil, după cea exercitată de C.
Sentius Anicetus, în anul 205 87.
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C. Iulius Valentinus este activ ca şi conductor în perioada anilor 197/198, când şi
Tibiscum devine municipium şi personajul deţine calitatea de flamen al municipiului. El apare
legat prin activitatea sa economică şi politică de canabae din Apulum. S-a invocat posibilitatea
ca o inscripţie descoperită la Ulpia Traiana Sarmizegetusa să se refere la acelaşi personaj 88, ea
fiind ridicată de doi decuriones din municipiul de la Porolissum: Aurelius Theophilus şi Castor.
Calitatea sa de conductor salinarum presupune că avea în atribuţii şi zonele de păşuni
din sud-vestul Daciei, dar şi la Sânpaul în estul provinciei 89 şi poate Porolissum, chiar dacă acest
lucru nu este menţionat, ca şi în cazul lui P. Aelius Marus. Am putea astfel să avem la Tibiscum o
staţie de încasare a taxelor pentru turmele, care se îndreptau spre păşunile montane sau
dimpotrivă spre zonele de câmpie la iernat.
O informaţie, am spune indirectă la problema de faţă, o oferă o inscripţie dedicată lui
Hercules Sanctus de un sclav numit Eutyches aflat în serviciul lui P. Aelius Antipater de la
Apulum, unde funcţiona în calitate, de actor 90. Inscripţia a fost descoperită la Caransebeş, dar
ulterior în CIL III, 1,1573a a fost inclusă între monumentele de la Ad Mediam. Piesa ar trebui
inclusă între monumentele ce privesc descoperirile de la Tibiscum având în vedere apropierea
celor două localităţi cu atât mai mult cu cât aici sunt cunoscute şi alte monumente dedicate lui
Hercules descoperit reutilizat în fundaţia bisericii medievale din centrul oraşului Caransebeş. El
este un fragment de fronton provenind de la un sacellum, alături de care se cuvin menţionate un
relief narativ dedicat lui Hercules şi monumentul votiv amintit mai sus. Toate cele trei
monumente sugerează prezenţa aici a unui lăcaş de cult dedicat lui Hercules, încă neidentificat pe
teren.
P. Ael. Antipater din Apulum 91, deşi nu este cavaler, existenţa unui sclav din serviciul
său, sugerează faptul că era un personaj înstărit. Prezenţa unui sclav din serviciul său la Ad
Mediam sau Tibiscum cum este înclinată să creadă literatura de specialitate românească să-i
atribuie ca loc de descoperire, însemna că îşi desfăşura activitatea în una din aceste localităţi. În
primul caz, la Ad Mediam, ultimele cercetări au identificat pe un plan al aşezării din anul 1774,
existenţa unui templu închinat lui Hercules judecând după numărul mare de monumente
epigrafice, dar mai ales a unor statuete descoperite chiar în zona în care se afla edificiul. La
Tibiscum nu deţinem nicio informaţie clară în acest sens, dar prezenţa alături de cele două
monumente a frontonului şi a unui relief narativ dedicat lui Hercule face plauzibilă identificarea
aici a unui asemenea lăcaş de cult 92.
O relaţie directă între P. Ael. Antipater şi păşunile Daciei se poate face indirect. Unul din
cei trei fii ai lui P. Aelius Antipater, P. Aelius Genialis apare amintit într-o inscripţie de la
Apulum având între alte magistraturi cu calitatea patronus al colegiului centonarilor 93, ceea ce
explică un interes pentru lumea crescătorilor de oi (dacă nu cumva erau chiar proprii ale sale),
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pentru procurarea lânii în vederea producerii postavurilor amintite. Aşa se face că prezenţa în
zonă a unui sclav al familiei nu este întâmplătoare 94.
La Tibiscum a fost identificat în ultimii ani şi un punct vamal din care este cunoscut până
în prezent doar un servus vilicus, Hermes 95
2. Un al doilea centru de taxare a păşunatului trebuie să fi fost centrul de la Micia unde
P. Aelius Marus 96 în calitate de conductor Pascui et Salinarum este personajul cel mai cunoscut
atestat printr-o inscripţie descoperită. Calitatea pe care o deţine de conductor Pascui et
Salinarum, deci arendaş al păşunilor şi a salinelor. La Micia, altarul votiv pentru Silvanus a fost
ridicat de un libert al său, P. Aelius Euphorus 97. Monumentul nu permite o datare precisă, dar
invocarea divinităţii sugerează apropierea de domeniul de activitate privind păşunile şi pădurile.
Într-o altă inscripţie provenind tot de la Micia, ridicată de P. Aelius Euphorus pentru
sănătatea sa şi a lor săi se menţionează construirea unui templu închinat lui Deus Invictus, epitet
al lui Mithras, Sol Invictus 98. Deducem astfel, că P. Ael. Euphorus era şeful filialei de percepere a
taxelor pentru animale alături de cel privind comerţul cu sare, care probabil în drumul lor spre
Munţii Poiana Rusca, sau dimpotrivă spre Munţii Apuseni treceau prin această zonă?
Publius Aelius Marus deţine o calitate nouă, alături de cea de arendaş al salinelor, pe cea
de arendaş al păşunilor, lucru neîntâlnit în alte epigrafe într-o astfel de asociere, această din urmă
calitate comportă o discuţie aparte şi probabil că se referă la un anumit statut nou al păşunilor
alpine, din epoca Severilor, sau chiar anterior acestei date 99. Despre P. Aelius Marus nu deţinem
informaţii asupra sediului său la Apulum, dar mărturiile epigrafice din teritoriu argumentează
poziţia unor filiale ale sale la : Micia, Tibiscum, Domneşti-Ilişua 100. Ele sunt probabil fiecare şi
sediul unor depozite de sare (salarium) de concentrare a zăcământului în vederea comercializării
sale, dar în acelaşi timp şi un loc în care avea loc taxarea turmelor de animale înainte de urcarea
în zonele alpine.
La Micia este amintit printr-o inscripţie, un colegiu de Cultores Hercul(is) 101, conduşi de
doi magistri: Lucilius Felix şi Domitius Herculanus doi liberţi, fapt ce argumentează existenţa
aici a unui templu dedicat acestei divinităţi, chiar dacă acesta nu este încă descoperit pe teren 102.
Invocaţia către Hercules Augustus ridicată de cei magistri aduce în plus informaţia existenţei
unei asociaţii cu caracter strict religios 103.
La Micia este documentat printr-o inscripţie recent descoperită şi un alt conductor
Salinarum cu numele de Rutilius Rufinus, care nu deţine şi calitatea de arendaş a păşunilor 104.
3. De la Domneşti-Ilişua provine ultimul monument ridicat pentru P. Aelius Marus a fost
ridicat la Domneşti (jud. Bistriţa Năsăud) de către Aelius Atticus, în calitate de ginere, fiind
De la Tibiscum provin şi alte monumente închinate lui Hercule refolosite în biserica medievală din centrul
oraşului.
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invocaţi zeii I.O.M. şi Minerva probabil, pentru sănătatea sa 105. Nici în acest caz nu avem indicii
de datare ferme.
Activitatea lui P. Aelius Marus în provincia Dacia se conturează deocamdată doar la
nivelul Daciei Apulensis şi Porolissensis, dar menţionarea în general a numelui provinciei poate
constitui un indiciu că cuprinde în atribuţiile sale şi sudul provinciei, respectiv Dacia Malvensis.
Punctele atestate epigrafic erau comune atât pentru exploatarea salinelor, cât şi a păşunilor. Nu
avem nici un indiciu că deţinea calitatea de cavaler.
4. Apulum este centru activităţii acestor conductores Pascui. P. Aelius Strenuus 106 este
personajul cel mai important, de aici, cu toate funcţiile şi toate atribuţiile pe care le deţine. El
avea calitatea de IIviral al Coloniei Sarmizegetusa, augur al Coloniei de la Apulum (ceea ce
datează monumentul deci post domnia lui Commodus), decurio al Coloniei Drobeta (în timpul
Severilor, după anii 197/198), patron al unui număr impresionant de colegii meşteşugăreşti de la
Apulum: nautae, centonarii, fabrum, care toate erau subsumate calităţii de conductor pascui,
salinarum et commerciorum.
Magistraturile sale de augur al Coloniei de la Apulum şi de decurio al Coloniei Drobeta
sugerează o datare a activităţii sale în timpul lui Septimius Severus şi a împăraţilor care au urmat.
Fiind cavaler, activitatea sa apare ca extrem de vastă în domeniul economic, aproape ocupând
prin patronatul collegiilor, domeniile cele mai importante din provincie. Fiind patronul celor trei
colegii meşteşugăreşti de navigatori, producători de postavuri şi fabri, P. Ael. Strenuus deţinea
controlul altfel spus asupra întregii economii meşteşugăreşti a oraşului Apulum.
Dar, în acelaşi timp, se cuvine a remarca şi faptul că prin calitatea de conductor deţinea
controlul asupra resurselor care aduceau aceste venituri sarea, dar mai ales păşune pentru vite şi
comerţul care urma tuturor acestor activităţi economice. Trebuie să vedem în acest personaj un
mare proprietar de turme de vite, un cetăţean localnic din Dacia, un provincial care la a doua sau
a treia generaţie după primirea cetăţeniei de la Hadrian a ajuns la o mare bogăţie. Însăşi calitatea
de conductor sugerează acest lucru.
Datarea acestei epigrafe, cum spuneam aparţine epocii Severilor în preajma anului 200.
În toate aceste cazuri, administraţia centrală funcţiona la Apulum, probabil în canabae,
avea filiale de supravegherea a salinelor şi păşunilor în zone apropiate de activitatea propriu-zisă.
Ele apar în mai toate cazurile dispuse în zone colinare din preajma frontierelor provinciei.
Desigur acest lucru poate fi legat în principal de exportul de sare spre barbaricum atât pe drumuri
terestre, dar şi pe Mureş, cu precădere prin porturile de la Micia şi Apulum.
Calitatea de arendaşi ai păşunilor asociată cu cea de arendaşi ai salinelor nu este
întâmplătoare şi ea trebuie considerată firească sub aspectul celor două activităţi, întrucât în
esenţă se referă la acelaşi domeniu de asigurare a celor necesare creşterii vitelor, pentru
subzistenţa populaţiei civile, dar şi a armatei.
Alături, de filialele administraţiei de percepere a taxelor pe turmele de vite constatată
până în prezent la: Tibiscum, Micia, Domneşti, Sânpaul în cea mai mare parte cunoscute ne
atrage atenţia posibilitatea descoperirii şi a altor centre. În toate aceste cazuri, avem de a face cu
localităţi romane aflate pe drumurile imperiale şi pe care taxarea turmelor de vite se putea realiza
prin punctele de control ale Statului pe lângă care fiinţau şi cele aparţinând administraţiei
ILD, 804, Domneşti: I.O.M. et. M/inervae/ /p/ro salute. Ael(i)./ Mari.Fl(amen).Col(oniae)/ /c/onductoris.pas(cui)
/et salinar(um).Ael(ius)/ Aeticua.gener./ v.s.l.m. ; la Russu 1956, 7-13 : Atticus Servus
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serviciului de arendare a păşunilor de la Apulum. Sub acest aspect, ele apar similare cu cele de la
Saepinum şi Bovianum din Italia, unde astfel de puncte erau instalate în apropiere de stationes
nefiind subordonate direct autorităţilor administrative romane.
În această lume a crescătorilor de animale aflată în mişcare prin transhumanţă din
primăvară până în toamnă, cultele religioase îmbrăţişate mai ales de către păstori şi familiile lor,
erau adresate unor divinităţi apropiate mentalităţilor şi credinţelor lor între care cel puţin în
Gallia, locul central îl ocupă Hercules, asociat cu Venus şi chiar cu Mercur 107. Hercules între
multele sale atribute deţinea şi pe acela de protector a bogăţiilor subsolului şi ale solului şi
implicit de fecunditatea turmelor, iar cu atributul de salutifer, Hercules este protectorul apelor
termale 108.
Pierre Gros într-un studiu evidenţiază în sudul Italiei, prezenţa legată de transhumanţă a
lui Hercules Victor asociat cu Venus, ale căror sanctuare jalonează drumurile pe care mergeau
păstorii. Sanctuarele erau amplasate la intersecţii de drumuri în apropierea unor surse de apă şi
chiar saline. Astfel, de temple au fost descoperite la Lucus Feroniae (Latium), Trebula Mutuesca
(în mediul sabin), la Saepinum (toate în Italia) , Glanum (în Gallia Narbonensis) 109. Se apreciază
că în apropierea sanctuarelor putea avea loc şi piaţa de animale pentru turmele aflate în mişcare,
devenind un centru de schimb local după o anumită perioadă de timp 110.
În atare situaţie, asocierea lui Hercules ca divinitate protectoare a transhumanţei, a
păstorilor a fost determinată tocmai de existenţa în preajma sanctuarelor divinităţii, a unor surse
de apă, apoi a unor saline indispensabile pentru nevoile animalelor, dar lucru cel mai important îl
reprezintă existenţa unor căi de comunicaţie publice, apropiate de o intersecţie de drumuri
publice, cu calles, drumuri folosite în mod obişnuit de către păstori 111, astfel, încât chiar existenţa
în unele cazuri a unor sanctuare ale divinităţii devenea un loc obligatoriu de trecere a turmelor.
În provincia Dacia temple dedicate lui Hercules sunt relativ puţine identificate cu
certitudine: la Aquae (Cioroiul Nou) (descoperirea unui edificiu cu dimensiunile de 17,80 x 6,60
m, lângă care au apărut două monumente dedicate lui Hercule) 112, Potaissa (unde pe teritoriul
oraşului au fost descoperite în acelaşi loc două fragmente de capete de statui care ar fi putut
aparţine inventarului unui templu) 113, Micia (prezenţa unui lăcaş de cult este presupusă datorită
inscripţiilor care îl invocă pe Hercules) 114, Ad Mediam (Băile Herculane) unde pe baza unui plan
din anul 1774 s-au putut reconstitui mai multe complexe, cum ar fi thermele, şi două lăcaşe de
cult 115.
5. În acest moment, descoperirea de la Ad Mediam (Băile Herculane) apare ca cea mai
posibilă, nu numai datorită prezenţei pe teren în secolul al XVIII-lea a ruinelor încă vizibile

Gros 1995, p. 311-331. Părerea lui P. Gros a fost contrazisă la scurt timp, în anul 1997, de Roth Congès într-un
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provenind de la două lăcaşe de cult, ci datorită numărului impresionant de monumente ridicate în
onoarea lui Hercules alături de mai multe statui în mare parte pierdute astăzi 116.
Un număr de 12 inscripţii au apărut au fost descoperite pe teritoriul antic de la Ad
Mediam 117 ridicate de oameni provenind din diferite medii sociale de la legaţi de provincie sau
legiune 118, procuratori financiari 119, la comandanţi de trupe auxiliare 120, la indivizi care provin
din clasele de jos ale societăţii sclavi, oameni liberi 121 etc. Acestea din urmă ne atrag atenţia în
acest moment. În majoritatea lor, monumentele sunt legate de mulţumiri aduse zeilor pentru
vindecare şi izvoarelor tămăduitoare. Câteva puţine monumente la număr comporta o discuţie ce
priveşte subiectul de faţă.
Trei ar fi inscripţii votive care ar putea fi puse în legătură cu mediul material modest
privind transhumanţa, primul ar fi un altar anonim cuprinzând doar invocaţia Herculi tibi 122 , un
al doilea monument votiv este dedicat pentru Hercules şi Venus 123. La acest din urmă
monument, inscripţia era simplă în aparenţă, dar dedicantul numit MERCVRIVS apare menţionat
doar prin cognomen, nu sugerează în niciun caz, un personaj important de rangul unui
procurator, sau praefectus, cum au crezut editorii IDR, III, 1, ci mai de grabă o persoană umilă
poate un princeps loci sau chiar un conducător al turmelor 124. Este un indiciu în opinia mea, că
această dedicaţie poate pusă în legătură cu problema aflată în discuţie.
Ultimul monument, databil în anii 213-214, este ridicat pentru sănătatea lui Caracalla şi a
mamei sale Iulia Domna de un sclav vilicus Syntrophus, în numele procuratorului vamal Iulius
Paternus 125. Inscripţia oferă astfel, indiciul prezenţei aici a unui punct vamal, (care pe teren ar
trebuie poate localizat la Praetorium (Mehadia) sau chiar la Ad. Mediam).
Pe un plan păstrat din anul 1774 apare clar redat planul unui templu atribuit de noi lui
Hercules judecând după monumentele scrise şi de artă descoperite pe arealul respectiv 126.
Poziţionarea templului închinat lui Hercules lângă izvoarele thermale binecunoscute,
reprezintă nu numai un indiciu că întreaga staţiune îl invoca pe erou pentru calităţile sale de
protector al izvoarelor thermale, dar la care se putea adăuga şi acela de protector al turmelor.
Locul era extrem de potrivit, întrucât turmele care coborau din munţii Cernei puteau trece peste
cei ai Mehedinţului pentru a se îndrepta spre câmpie într-o altă etapă a transhumanţei, la iernat.
Existenţa templului lui Hercules la Ad Mediam putea să favorizeze formarea unei pieţe locale în
care păstorii îşi puteau valorifica o parte a produselor, aşa cum se întâmpla în alte provincii 127.
6.
Un alt templu lui Hercules a putut exista la Potaissa, judecând pe baza
descoperirii a două statui fragmentare dedicate divinităţii şi mai nou a două epigrafe dedicate
eroului, una de către magistraţii aşezării Satrianus şi Decimus şi o alta de un centurio ale legiunii
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a V Macedonica numit Trosius Crispus 128. Acest edificiu de cult a putut fi folosit nu numai de
adoratorii divinităţii provenind din aşezarea locală şi împrejurimi, implicit şi de persoane aflate
în trecere, precum păstorii. Un astfel de templu putea fi pus în legătură chiar cu existenţa şi
exploatarea salinelor. Pe teren, el nu a fost încă identificat. Tocmai datorită prezenţei acestor
mine de sare, poate că edificiul de cult a putut deservi şi păstorii, care cu turmele treceau prin
aşezare înspre zonele alpine, încă înainte de formarea municipiului şi a coloniei de la Potaissa.
Resursele naturale ale Potaissei au favorizat amplasarea aici a unei aşezări de colonişti,
importanţa locului trebuie să fii avut la bază două considerente extrem de importante pentru
păstori şi turmele de oi prezenţa unor importante zăcăminte de sare, şi apoi apropierea de zonele
montate ale Munţilor Apuseni care formau prin păşunile lor erau propice crescătorilor de vite au
determinat probabil instalarea aici, a unei statio a legiunii a V-a Macedonica condusă de un
beneficiar al legiunii 129.
7.
Aquae (Cioroiul Nou ) este singurul edificiu de templu atribuit lui Hercules pe
baza unor monumente descoperite în afara edificiului. O relaţie cu lumea păstorilor nu poate fi
atribuită decât cu multe rezerve doar în cazul când turmele de vite coborau iarna pentru iernat în
câmpie şi se apropiau de sudul Daciei, de Dunăre 130.
Templele dedicat lui Hercules descoperite sau identificate până acum în Dacia, au apărut
până acum în medii apropiate unor aşezări aflate în preajma unor căi de acces spre zonele
montane şi care nu sunt neapărat centre urbane (excepţie face Potaissa, dar în acest caz prezenţa
masivă a salinelor poate constitui argumentul principal în atribuire), poate apropia adorarea
divinităţii de mediul păstorilor aflaţi în mişcare cu turmele lor. Mai mult, M. Bărbulescu remarca
în mod deosebit prezenţa statuetelor de piatră sau metal ale lui Hercules cu deosebire în mediul
rural presupunând importanţa divinităţii în acest mediu provincial, ceea ce ar constitui un
argument în plus pentru a presupune că unele din acestea puteau aparţine păstorilor aflaţi în
transhumanţă.
Folosirea păşunilor din Dacia apare firească la parametri majori, chiar dacă în acest
moment, informaţiile sunt destul de modeste şi laconice. Puncte de trecere obligatorii ale
păstorilor cu turmele lor existau probabil în mult mai multe locuri 131, cele câteva evidenţiate sunt
unele comune cu cele de exploatarea sării şi exportul acesteia înspre barbaricum sau dimpotrivă
pe Mureş –Tisa –Dunăre spre alte provincii.
Importanţa păstoritului în provincia Dacia este reflectată de prezenţa, chiar dacă puţin
numeroasă în mediul vilelor rustice a amenajărilor legate de adăpostirea animalelor, în cel al
aşezărilor rurale amplasate de regulă în zone apropiate de căile de acces spre păstoritul montan.
Nu excludem posibilitatea existenţei unor domenii imperiale pe teritoriul provinciei Dacia.
Aşadar, ni se pare că respectând informaţiile de până acum, toate cele trei tipuri de
transhumanţă amintite de J. Brun pentru Gallia se regăsesc şi în Dacia, chiar cele 5 studiate de J.
Nandris pentru ocaupaţiile tradiţionale româneşti îşi pot găsi fiecare în parte, o justificare chiar
dacă nu totală. Ele au un caracter însă legat direct de aşezarea rurală de bază sau villa rustica şi
presupun o pendulare între păşunile alpine vara, şi o revenire iarna în mediul protejat al satelor.
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Desigur, o transhumanţă la distanţe mari aflate departe de aşezări, vara pe păşunile alpine,
iar iarna în zona de câmpie este un lucru care poate fi intuit şi presupus în acest moment, dar
nici în acest caz nu deţinem dovezi concludente, dar îl presupunem spre Dacia sud-carpatică, în
câmpie sau chiar în nordul Moesiei Inferior, respectiv al Dobrogei de astăzi.
Importanţa economică a creşterii animalelor în provincia Dacia.
Creşterea vitelor în sistemul economic al Daciei romane a deţinut ponderea probabil cea
mare de aducere de profit, întrucât oferea multiple posibilităţi de folosinţă nu numai ca mijloc de
subzistenţă, cât mai ales pentru producţia meşteşugărească de îmbrăcăminte şi încălţăminte.
H. v. Petrikovits într-un studiu publicat în anul 1979 remarca între nevoile de
aprovizionare cu carne ale unei legiuni necesitatea de consum care se ridica la 5000 de oi, la care
se adaugă cca. 1000 de cai şi alte animale de tracţiune, pentru întreţinerea acestora erau necesare
cca. 1000 de ha de teren de păşune 132.
Efectivele militare ale Daciei mult mai numeroase formate de la mijlocul secolului II din
două legiuni şi numeroase trupe auxiliare au solicitat în bună măsură şi efortul populaţiei locale
pentru asigurarea nevoilor de aprovizionare ale armatei staţionate în provincie 133.
Al. Gudea 134 în analiza întreprinsă asupra resturilor osteologice descoperite atât în mediul
dacic, d ar şi în cel roman observa o schimbare chiar a mentalităţii în consumul de carne fiind
preferate animalele crescute în gospodarii. Pentru mediul dacic, speciile domestice de suine şi
ovicaprine dovedesc o primordialitate în consum, pe când în epoca romană pe primele locuri se
află bovinele urmate ca număr tot de ovicaprine 135.
Un alt aspect interesant privea în mod deosebit se referea la creşterea taliei animalelor,
ceea ce evidenţia o evoluţie în producţia acestor animale mai ales la bovine şi ovicaprine privind
calitatea pieilor ce urmau sa fie prelucrate şi a calităţii lânii (în ultimul caz), lucru determinat de
importul unor rase romane, care au înlocuit pe cele dacice sau chiar au condus modificarea
morfologică a unor specii noi 136.
Condiţiile de mediu, existenţa păşunilor, a surselor de sare, toate la un loc, alături de
posibilitatea de deplasarea turmelor prin transhumanţă în interiorul unei provincii sau dimpotrivă
în afara ei spre alte provincii limitrofe au contribuit în mod decisiv la crearea unei specificităţii a
activităţii de creştere a vitelor în sectorul Dunării de Jos a Imperiului Roman. El trebuie să
specificăm că nu este diferit de cel din provinciile vestice ale Imperiului precum: Italia, Gallia,
Hispania etc. Consumul de carne în provincia Dacia s-a bazat pe resursele interne, ca de altfel şi
obligaţiile către Stat care s-au făcut, având la bază păşunile bogate cu turmele în mişcare după
nevoile proprii, dar, sub atentul control al fiscului imperial.
Cât de rentabilă a fost această activitate?
Probabil că în acest sens sunt relevante inscripţiile care menţionează existenţa la Apulum
al unui colegiu al centonarilor 137, al meşteşugarilor care produc postavuri. Materialul epigrafic
existent menţionează chiar doi patroni ai acestui colegiu în persoana lui P. Aelius Genialis şi P.
Aelius Strenuus, personaje bogate cu rang de cavaleri din Apulum 138.
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O inscripţie de la Oescus, din Moesia Inferior menţionează un cavaler cu numele T.
Flavius Valentinus, care pare un localnic, cu un bogat cursus honorum local cu mai multe
funcţii civile de flamen, IIviral, praefectus saltus, deci administratorul unui domeniu imperial,
urmate apoi de una extrem de sugestivă de patronus colleg(i) fabrorum coloniarum Oes(censium)
et Apul(enesium), patronus col. Ulpiae Oescensium... 139. Desigur, în categoria de fabri sunt
cuprinse toate meşteşugurile, putem presupune că şi cel de prelucrarea a lânii, cu titlul de ipoteză
având în vedere funcţia sa de administrator al unui domeniu imperial. Prezenţa unui cavaler
dintr-o provincie învecinată cu Dacia cu asemenea atribuţii denotă în principal serioase interese
economice, care pot fi mai puţin legate de prelucrarea metalului cu s-ar părea la prima vedere, ci
prelucrarea unor produse animaliere. Inscripţia nu oferă alte informaţii decât aceea care
sugerează a fi existat în mod regulat un schimb economic între Dacia şi Moesia Inferior, fapt
datorat parţial şi prezenţei ambelor provincii în acelaşi district vamal.
Importanţa economică oferită de animalele mici, precum ovinele prin lână atât de
necesară producerii unor piese din echipamentul militar au asigurat o baza de prosperitate pentru
artizanii locali civili prin comenzile cerute de armată , dar şi de populaţia civilă. Această sursă de
venituri asigurată pe plan local s-a realizat în bună parte prin creşterea vitelor prin
transhumanţă 140.
La aceasta trebuie să se fi adăugată şi prelucrarea pieilor, cea a cojocăritului despre care
din păcate, nu deţinem informaţii până acum. Ovicaprinele alături de bovine au asigurat astfel în
bună măsură nevoile de îmbrăcăminte şi încălţăminte ale populaţiei fie ea militară sau civilă din
Dacia romană.
Problema păşunilor, a folosirii lor în epoca romană, implicaţiile de natură economică ale
exploatării lor, implicarea Statului în acest fenomen şi tot atâtea aspecte care îşi găsesc valenţe
noi de discuţie şi mai ales de analiză sunt abia la început.
Lucrarea de faţă se doreşte a fi o primă iniţiere de pornire a unui astfel de studiu extrem
de important pentru înţelegerea evoluţiei în timp a ceea ce a reprezentat transhumanţa de-a
lungul timpului pornind din antichitate până în timpurile moderne.
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FIG. 1. Drumurile din Dacia romană (Bărbulescu, 2006, harta VI, cu întregirea centrelor
privind activitatea pastorilor).
FIG. 2. Signacula pentru marcarea animalelor mari din turme:1-3 Samum (Căşei), 4.
Gherla; 5. Feldioara; 6. Porolissum; 7. Vistea, 8. Sucidava (Isac 2001, cat. Nr. 1-8)
FIG. 3. Signacula pentru marcarea animalelor mari din turme: 9-10. Feldioara (Gudea
2008, p. 39/1); 11. Bumbeşti (Marinoiu 1994, p. 78/2); 12. Ilişua (Protase, Gaiu,
Marinescu 1997, p. 66/6); 13. Romita (Matei, Bajusz 1997, 75/1);
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