
DESPRE FRUMENTARI ÎN DACIA ROMANĂ 

Analizând epigrafele romane descoperite până acum în Dacia şi publicate, precum şi cele din alte 
părţi ale Imperiului Roman cu referire la spaţiul mai sus amintit, ne-am propus Întocmirea unui studiu 

pe marginea inscripţiilor care menţionează militari romani cu rangul defrumentarius. Scopul prezentului 
studiu este clarificarea pe cât posibil a statutului pe care aceştia ÎI deţineau in cadrul armatei şi 
administraţiei provinciei. 

Referitor la atribuţiile care reveneau frumentarilor, părerile cercetătorilor În domeniu sunt 
diferite. Nu de puţine ori apare ipoteza conform căreia ei ar îndeplini funcţii poliţieneşti, de siguranţă ori , 
de spionaj. In acest sens, vom Încerca creionarea În cadrul prezentei lucrări a laturii unui eventual 
"serviciu secret" din rândul armatelor romane staţionate În Dacia. Numărul inscripţiilor ce pomenesc 
rangul dejrumentarius este redus, inscripţiile fiind descoperite în general in castrele diferitelor legiuni. 
perioada de datare pentru majoritatea lor fiind secolul al III-lea pCh. Majoritatea militarilor pomeniţi în 
inscripţiile analizate provin din legiunea a XIlI-a Germina, urmând legiunile a VI-a Victrix şi a lV-a 
Flavia. Pentru legiunea a IV-a Flavia este atestat un centurio jrumentarius, C. Titius lanuarius, originar 
din Camulodunum (Britannia), răposat la Drobeta'. Inscripţia datează din secolul al II-lea pCh., mai 
precis din perioada domniei Împăratului Hadrian. 

La Sarmizegetusa Întâlnim Într-o inscripţie funerară un milesjrwnentariZ/s, răposat la 19 ani, 
Publius Antonius Victor', aparţinând de legiunea a VI-a Victrix. Inscripţia poate fi încadrată cronologic. 
pc baza analizei onomastice, În perioada de domnie a împăratului Gordian alTII-lea, deci în intervalul 
�39-244'. Lipsa formulei de invocare a zeilor Mani nu este În acest caz un indiciu de datare, ci o omisiune 
În copierea textului inscripţiei. Legiunea a VI-a Victrix staţionează la Eburacllm in Britannia, dar apare 
men\ionat� şi În inscr.ipţiile din Dacia, alături de numele unor soldaţi'. 

Cea mai timpurie atestare epigratică a unuijrulIlen/arills al legiunii a XlIl-a Germina o Întâlnim 
la O epigrafă din Apullllll, care îl pomeneşte pe Ti. Claudius Vibianus, cen/urio jrwnen/orius'. Inscripţia 
datează din secolul al 11-lea pCh., din timpul domniei Împăratului Hadrian, deci 117-138, intrucât Hadrian 
este primul impărat roman care acordă unui jrumentarius rangul de centurion6 Următoarele două 
inscripţii menţionează doi combatanti ai legiunii a XIII-a Gennina Severiana. Este vorba despre o 
inscripţie descoperită la Sarmizegetllsa', pe care Caius Iulius Valerianus, ji'lImentarius şi decurio al 
colon iei sus menţionate o ridică spre onoarea lui Caius Iulius Valerius. fost beneficiar consular, decurion 
şi duumvir În Colonia Sarmizegetusa metropotis .  Inscripţia poate fi incadrată cronologic în perioada 
anilor 222-235 pCh., Întrucât este cunoscut faptul că Severus Alexander este cel care acordă oraşului 
Sarmizegetusa epitetul de metropolis'. Cealaltă inscripţie provine de la Roma, fiind'o inscripţie ridicată 
de Marcus Aurelius Sophaenitus', spre onoarea lui Severus Alexander, împreună cu un coleg frumentar 

, 

din legiunea a VIIl-a Augusta. In aceeaşi inscripţie apare şi menţionarea unei "statio" a colegiului de 
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frumentari. Inscripţia este databilă pentru perioada 222-235 pCh .. Cognomen-ul Sophaenitus este de 
sorginte greco-orientaIă. 

Tot de origine neromană este şi cognomen-ul lui Marcus Aurelius Berulus, al IV-lea şi ultimul 
ji-wne1l1arius cunoscut de noi din seria celor aparţinători legiunii a XllI-a Germina. Numele său apare 
într-o inscripţie funerară din Roma'o Ţinând cont de faptul că Septimius Severus este primul împărat care 
pemlite accesul elementelor nelatine în poziţiile cheie ale armatei şi administraţiei romane'!, atribuim 
cronologic inscripţia perioadei de după 193 pCh. 

Frumentarii sunt menţionaţi pe lângă materialul epigrafic şi În izvoarele antice. Astfel, În 
Scriptores Historiae Auguslae, Vita Hadrialli se vorbeşte despre frumentari ca agenţi secreţi ai 
împăratului, având rolul de a-i cerceta pe apropiaţii acestuia, chiar şi pe prieteni. Astfel se spune că 
Împăratul Hadrian "prin frumentari cerceta toate lucrurile, chiar şi eele mai ascunse şi prietenii nu băgau 
de seamă că împăratul le cunoştea viaţa, atât timp cât el Însuşi nu le dovedea aceasta"". Există unele 
pasaje în continuare, care ne îndeamnă să credem că Între atribuţiile frumentarilor exista şi practica 
interccptării corespondenţei diverşilor demnitari romani, apropiaţi Împăratului". 

Revenind asupra ipotezelor referitoare la atribuţiile frumentarilor, există accepţiunea că aceştia 
se ocupau iniţial de aprovizionarea trupelor romane cu cereale, prin perceperea annonei militare de la 
populaţia civilă şi prin asigurarea transportului. De precizat este faptul că În cadrul frumentarilor 
distingem persoane atât din rândul militarilor (aprovizionare) cât şi din rândul civililor (verificarea 
cantităţii de grâu şi a greutăţi lor folosite la cântărire)". Din punct de vedere lingvistic, termenul 

jrumelliarius, -a, -um, desemnează o persoană implicată În comerţul, respectiv livrarea grânelor". Nu 
cxcludem posibilitatea ca aceşti oameni să se fi ocupat, pe lângă aprovizionare, şi de culegerea şi 
transmiterea unor informaţii importante pe plan politico-militar. Atribuţiile de aprovizionare sunt 
reflectate Într-o inscripţie descoperită În amfiteatrul de la Ulpia Traiana, iar autorii studiului În care a fost 
inclusă inscripţia nu neagă posibilitatea ca aceştia să se fi ocupat şi de supravegherea în vederea 
siguranţei. Această ipoteză este Întărită şi de practica numirii unor frumentari ca directori ai unor Închisori 
din provincii (agentes cura carceris) şi ca vânători de creştini". 

O dată cu venirea la putere a lui Hadrian, se elaborează un "proiect" de supraveghere atentă a 
-

provinciilor Imperiului Roman. In acest sens are loc o reorganizare a instituţiei frumentarilor, din cadrul 
ei dcsprinzăndu-se un corp de poliţie secretă, ai cărui membrii puteau fi angrenaţi În diverse operaţiuni. 
-

lncepând cu secolul alU-lea pCh., mai precis În timpul domniei lui Hadrian, frumentarii pot ajunge la 
gradul de centurionn Existenţa lor poate fi urmărită până În a doua jumătate a secolului al lU-lca pCh., 
adică până în vremea Împăratului Diocleţian. Acesta va transforma corpul de [rumentari Într-o unitate tot 
cu atribuţii de spionare, însă cu o altă denumire, anume agenles in rebus". 

Frumentari deveneau militarii selecţionaţi din cadrul trupelor de legiune şi nu din cadrul trupelor 
auxiliare. Exista la Roma un Ilumerusji-umelltariorum, din cadrul căruia era detaşat la cartierul general 
al trupelor provinciale câte un frumentar''. Hadrian a stabilit o lege conform căreia centurionii trebuiau 

-

să fie de origine strict italică. [n timpul serviciului, militarii erau mutaţi dintr-o provincie În alta, ca În 
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cadrul legiunilor să fiinţeze mereu un corp de ofiţeri de origine strict italică20 
A 

In timpul domniei lui Septimius Severus, un cencurio frumencarius putea deveni hastatus, iar 
rigurozitatea privind originea frumentarilor încetează. 

Care fapt l-a determinat pe Hadrian să introducă un serviciu de informare, am putea descoperi 
dacă urmărim politica dusă de acesta. Chiar în primii ani de domnie, împăratul a stabilit graniţa 
imperiului pe Eufrat, neconformându-se politicii anterioare de anexare dusă de Traian. Acest lucru duce 
la nemulţumiri în cadrul cercurilor de generali fideli Împăratului răposat, dintre care probabil că unii 
nutreau la obţinerea frâielor imperiului. Nereuşita lovitură a opoziţiei militare compusă din A. Cornelius 
Palma, Lucius Quietus, L. Publius Celsus şi C. Avidius Nigrinus", ar fi putut însemna pentru Hadrian 
un avertisment care l-a determinat la instituirea unui corp de infomlatori pe de o parte, iar pe altă parte 
se poate ca nereuşita loviturii să fi fost deja rezultatul intervenţiei acestui corp. 

A 

Incepând cu Septimius Severus şi În epoca Severi lor în general, activitatea frumentarilor se 
intensifică. Lucrul se datorează faptului că Septimius Severus conştientizează necesitatea asigurării 
liniştii nu doar pe plan extern, cunoscut fiind faptul că el urcă la tron cu sprijinul armatei şi că era în 
permanent conflict cu Senatul. Fiind de origine punică şi rupt de tradiţia romană, aprobă accesul 
elementelor nelatine la rangul de centurio. Şi-a creat o gardă fidelă compusă din elemente ale tuturor 
provincilor, cu precădere de la frontul dunărean. Probabil pe această cale urmărea prevenirea unor coaliţii 
în sânul armatei, care să ducă în timp la mişcări nefavorabile ce puteau să-i pericliteze planurile şi, de ce 
nu, tronul. Procentajul ridicat de inscripţii ce pomenesc frumentari În perioada Severi lor, atestă o febrilă 
activitate secretă în Dacia, activitate care fără Îndoială a contribuit la păstrarea liniştii şi ordinii, implicit 
a unei veridice dezvoltări a provincieP2. 

A 

Pentru perioada anarhiei militare, atestările epigrafice ale unor frumentari sunt puţine. In virtutea 
celor prezentate mai sus, pot fi desprinse o serie de concluzii. Astfel, pentru provincia Dacia, perioada 
de maximă răspândire a frumentarilor este intervalul cuprins Între anii 117-244 pCh. La unii cercetători" 
apare ideea conform căreia frumentarii se ocupau în timpul dinastiei Severi lor exclusiv de aprovizionarea 
cu cereale a armatei. Considerăm că exista o denumire comună pentru două categorii de militari cu 
atrbuţii diferite, cele ale unui centuriofrumentarius fiind mai degrabă de natură politica-militară decât 
adm in istra! i vă. 

Problema "promovării În cadrul grânarilor de la Roma doar a unor subofiţeri cu experienţă din 
rândul principalilor şi centurionilor"", o considerăm discutabilă. Este bunăoară atestată prezenţa În 
perioada anilor 239-244 pCh. Ia Sarmizegetllsa a unui milesfrlllnentarilis din legiunea a Vl-a Victrix, 
răposat la 19 ani. Aşadar se pare că la Roma era posibilă intrarea În rândul frumentarilor a unor diverse 
categorii de elemente militare, evident selecţionate, însă nu existau limite de vârstă ori pregătire 
anterioară (cu precădere În perioada de anarhie). Menţionarea de către Marcus Aurelius Sophaenitus a 
colegiului frumentarilor şi a unei statio", atestă pe lângă nllmerllsfrumentariorum din Roma şi existenţa 
unei asemenea forme de organizare. Suntem de părere că frumentarii erau înlocuiţi frecvent in cursul 
domniei unui Împărat, probabil pentru a nu crea suspiciuni În rândul celor supuşi observării. Credem că 
frumentarii aveau ca sarcină nu atât observarea categorii lor sociale modeste ale provinciei, cât a 
persoanelor aflate În poziţii cheie ale administraţiei şi armatei provinciale. Interesant este că În 
majoritatea cazurilor, frumentarii apar menţionaţi în inscripţii funerare, rar în inscripţii onorifice, iar în 
acest caz numai după retragerea din armată sau a îndeplinirii misiunii la sediul vreunei legiuni (cazul 
celor doi neromani din legiunea a XIlI-a Gemina atestaţi la Roma). Divulgarea identiţăţii frumentarilor 
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În timpul activităţi nefiind dorită ne face să credem că într-adevăr este vorba despre un serviciu secret in 
armata romană, pentru prezenta idee pledând şi strânsa legătură Cll speclIlalOrii", cunoscuţi ca elemente 
de temut, care serveau la represiuni. 

• 

In final, coroborând cele de mai sus, desprindem ideea centrală, anume că printr-un asemenea 
sistem centralizat, împăratii romani urmăreau îndeaproape viaţa provinciei Dacia". Acordarea unei 
asemenea atenţii provinciei avea un scop precis, anume păstrarea avantajelor tactico-militare şi 
economice de care se bucura Imperiul de la anexarea Daciei. 
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In der ehemaligen Provinz Dacia sind Jnschriften vorhandcn, die den militarischen Rang jhonentarius 
ef\\'ălmen. Die Anzahl der von uns untersuchten Jnschriften ist gcring, da es wenige gibt. Moglichenvcise sind soJchc 
lnschriften noeh nicht veroffentlicht oder sogar noeh nicht gefunden worden. 

Wir untersuchten in unserer Studie sechs Inschriften, die je cinenfrumentarius enthalten. Die meistcn (4), 
waren in der Legio XlI! Germina bef6rdert und je einer in den Legionen IV Flavia und VI Victrix. Oie frOheste 

Erscheinung eines frumentarius in Dacia ist die eines eenruriolrumentarius aus Apulum, dic aus dem 2.Jh.n.Chr. 

stammt, bzw. aus der Zeit der Herrschaft des Kaisers Hadrian (117-138), der Kaiser, der eigentlich die Institution 

der [rumen/ari geschaffen hat. 

Diefrumentnri sind in der SHA, Vita Hadriani, Il erwăhnt, \\10 man liber sie als Venraute des Kaisers 

sprich1. Ursprunglich beschaftigten sich die !rumentari mit Getreidehandel, mit der UberprUfung der 

Ge\'I-'ichtseinheiten und der Lieferung von Getrcide. Kaiser Hadrian har ihnen Macht verliehen, wobei sie bis zum 

Rang eines centurio bemrdert werden konmen. Die Existenz derJi'umentari kann bis ins 3.Jh.n.Chr. verfolgl werden, 
als Kaiser Diokletian sie in die Einheit der agentes in rebus verwandelt. 
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Die stărkste Verbreitung der frumen/ari in Dacia finde! in der Zeitspanne 117-244 stalt. 
Besonders interessant isI, daB diefrumentari in den meisten Fallen als verstorben erwahnt werden; selten 

.rseheint ihr Naroe in Weihinsehriften, und wenn, dan naeh dem dann als sie in Ruhestand getreten sind. 

Es seheint, daB die EnthUllung der frumen/ari wahrend ihres Dienstes nieht erwUnseht war. Sie wurden in 
versehiedene Legionslager abgeordnet, wo sie unserer Meinung nach Geheimroissionen erfUllten, d.h. daB sie 

verschiedene Beamten ilberprUften. Da, wie gesagt, die EnthUllung der frumen/ari nicht erwUnscht war, ist es 
hoehstmoglieh, daB es sieh um einen Geheimdienst irn r�misehen Heer handelt. DafUr sprieht aueh die enge 

Beziehung der frumen/ari zu den speeulatores, die die gefurehteten Unterdruekungseinheiten bildeten. 

Dureh einen gut entwiekelten Sieherheitsdienst OberprOften die romisehen Kaiser das ăffentliche und 

amtliche Leben der Provinz Dacia, und zwar se it deren Eroberung, als das Rămisehe Kaiserreich mehrere 
militărische und wirtsehaftliehe Vorteile halte. 


