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RELIGIA MILITARILOR DIN DACIA ÎN
EPOCA ROMANĂ TÂRZIE (SECOLELE III–IV dHr)
Atalia Oniţiu*
* Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie;
ataliastefanescu@yahoo.com
Abstract. Roman army religion is a complex phenomenon, and in order to understand it one
should consider, among aspects referring to spiritual and cultic manifestations, the political
and economical context of the religious life in different historical periods. For the second half
of the IIIrd century and at the beginning of the IVth century, before the Edict from Milan, certain archaeological discoveries from the area of the Roman camps in Dacia (Roman lamps,
inscriptions) suggest the presence of Christianity among the Roman soldiers, beside already
classical pagan manifestations (inscriptions for Mithras, Azizus, Diana, Epona). Later on, when
Christianity became the official religion of the state, the Roman army was an important source
of spreading the new religion among the civilians.
Keywords: religion, Roman army, Christianity, inscription, martyr.

Religia militarilor în epoca romană reprezintă un fenomen complex, pentru
înţelegerea căruia trebuie luate în considerare nu doar elemente de natură spirituală,
dar şi condiţiile politice şi economice din perioadele istorice, care constituie cadrul
general al manifestărilor de cult ale armatei romane. În demersurile noastre anterioare
asupra acestui subiect1 ne concentram analiza asupra religiei militarilor din provincia
Dacia bazându-ne pe materialul epigrafic şi descoperirile arheologice cu caracter
religios provenind din castrele Daciei romane sau cu certitudine atribuite militarilor
acestei provincii. Apreciam cu această ocazie că: “religia militarilor prezintă la scara
Imperiului o structură relativ unitară, constând din elemente comune pe care le putem
regăsi în fiecare provincie. Mai apoi însă, fiecare provincie are particularităţile sale
distincte, generate de contextul istorico-geografic sau socio-economic. Fiecare provincie este o entitate distinctă, iar armata romană se adaptează realităţilor din teritoriu inclusiv religios. (...) Dincolo de politica existentă pe plan religios, promovată
de statul roman prin conducerea provincială, am putut observa că indivizii au şi o
viaţă religioasă proprie, desfăşurată în castru sau aşezările civile, odată ce obligaţiile faţă de stat au fost îndeplinite”2.
1

Ştefănescu, 2004; Idem, 2005; Idem, 2005a; Idem, 2005b; Idem, 2006; Idem, 2006a; Idem,
2006b; Idem, 2006c.
2
Ştefănescu-Oniţiu, 2009, p. 161-162.
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O continuare a studierii acestui fenomen în a doua jumătate a secolului al
III-lea (în special după retragerea administraţiei romane din provincie şi în contextul
controlului militar roman asupra zonei limesului dunărean) şi la începutul secolului
al IV-lea (oficializarea creştinismului marcând practic momentul din care religia statului, a civililor, a armatei ca instituţie şi a militarilor ca indivizi va ajunge la un punct
de convergenţă) ni se pare oportună şi chiar necesară.
La scara Imperiului Roman analiza acestui subiect nu este inedită3 (mai ales
dacă avem în vedere problematica creştinismului în armata romană). Însă la scara
(fostei) provincii Dacia un studiu dedicat în integralitate acestei teme nu cunoaştem
până în prezent.
Din punct de vedere metodologic, pentru perioada în discuţie (cu precădere
după retragerea autorităţilor romane) nu mai dispunem de evidenţe arheologice şi epigrafice atât de consistente ca şi cele din perioada provincială, dimpotrivă. O explicaţie pentru lipsa informaţiilor de natură epigrafică a fost oferită în acest sens de către
Dumitru TUDOR, care afirma, referitor la soldaţii cantonaţi în această perioadă în castrul de la Sucidava că “pe lângă sărăcie, viaţa acestor soldaţi la marginile „barbariei” se remarcă şi prin incultură. Deşi cetatea are, cu întreruperi, o viaţă de două
secole şi jumătate, în afară de ştampilele aplicate oficial de comandant pe cărămizi,
nici un alt monument epigrafic sau sculptural nu ne-a rămas de la ei”4. Asupra acestei afirmaţii vom reveni.
Puţinele evidenţe cu caracter epigrafic sunt completate pentru perioada studiată de descoperiri arheologice, precum şi de informaţii oferite de autori creştini. În
ciuda numeroaselor controverse şi semne de întrebare ridicate de acestea şi a contestării caracterului creştin a numeroase categorii de obiecte descoperite în castre, acestea sunt singurele surse documentare de care dispunem şi pe care vom încerca să le
analizăm de o manieră obiectivă.
Religia militarilor cunoaşte în perioada studiată un proces de profunde transformări, pentru înţelegerea şi surprinderea cărora considerăm oportună identificarea
a trei secvenţe cronologice: perioada cuprinsă între a doua jumătate a secolului III până
la retragerea aureliană (deşi pentru majoritatea descoperirilor arheologice, exceptând
inscripţiile cu datare certă o atare încadrare cronologică este dificil, adeseori imposibil
de realizat); perioada postaureliană până la Edictul de la Milano şi perioada ulterioară
anului 313.
Din ultimele decenii de stăpânire romană în Dacia datează cu siguranţă un altar
ridicat în praetorium-ul de la Apulum pentru Epona Augusta5 în timpul domniei comune a lui Trebonianus Gallus şi Volusianus (251–253) şi în sănătatea acestora. În timpul
domniei lui Gallienus a fost ridicat la Pojejena altarul Dianei Augusta de către prefectul cohortei V Gallorum Q. Vibius Donatus, precum şi altarul descoperit la Băile Herculane, dedicat Diis Magnis et Bonis Aesculapius et Hygiae de către M. Aurelius

3

Shean, 2010; Jones, 2012; Irby-Massie, 1999.
Tudor, 1978, p. 444.
5
Löbuscher, 2001, p. 208.
4
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Veteranus, praefectus legionis XIII Geminae Galienianae6. Epitetul Augusta aruncă o
notă de oficialitate asupra gesturilor dedicanţilor.
O inscripţie care a suscitat discuţii mai ample a fost ridicată pentru Deus Azizus
Bonus Puer Conservator. Este vorba despre o inscripţie cu caracter oficial, ridicată la
Potaissa pentru sănătatea împăraţilor Valerianus, Gallienus şi a Corneliei Salonina,
respectiv pentru salvgardarea legiunii V Macedonica de către Donatus, prefect al legiunii, care, conform textului, templum inceptum perfecit (256–258)7. Această inscripţie
dovedeşte restabilirea situaţiei după atacul carpilor8. Faptul că Donatus reface lucrările
începute mai demult la templul lui Deus Azizus nu înseamnă că acesta este oriental9.
Legiunea termină o acţiune începută de civili, pusă pe seama crizei secolului III. Alfred
von Domaszewski l-a inclus pe Azizus între dii militares, ceea ce face ca acţiunea
legiunii să devină una oficială10.
Cosmin Daniel MATEŞ apreciază posibilitatea ca inscripţia de la Potaissa din
anul 258 să aibă legătură cu persecuţiile împăratului Valerian din acel an: “finalizarea lucrărilor la templul lui Azizus se constituie într-un act de loialism faţă de religia
păgână, deoarece Donatus, ca membru al ordinului ecvestru, intra sub incidenţa acestui edict şi trebuia să se ferească de bănuiala că ar fi creştin”11.
Considerăm că în acest moment o atare presupoziţie nu este suficient de întemeiată. Din totalul de patru inscripţii câte se cunosc până în prezent pentru Azizus în
mediul militar al Daciei romane două provin de la Potaissa. Cea de-a doua inscripţie
se datorează lui C. Cassius Vitalis, centurion al legiunii V Macedonica Pia Constans,
care pune un altar pentru Deo Forti Phoebo Apollini Parthico12. Ambele inscripţii sunt
o dovadă a sincretismului dintre Azizus, luceafărul de dimineaţă, şi Apollo. Bonus Puer
Conservator este numele latin al divinităţii, în timp ce sub numele Deus Fortis Phoebus
Apollo Parthicus se ascunde, în mod cert, Azizus. Nu credem că dedicanţii ar fi avut
origine orientală pentru faptul că se închinau unei divinităţi orientale. Datarea în sec.
III a inscripţiilor, când Azizus devine un zeu foarte popular printre militari, este un
argument în acest sens. De asemenea, apreciem că dacă gestul lui Donatus ar fi avut
legătură cu persecuţiile împăratului Valerian, aşa cum consideră C. Mateş, ar fi fost
mult mai oportună adorarea unei divinităţi oficiale a statului, şi nu a unui zeu popular
al armatei, cu atât mai mult oriental. În plus, nu avem doar un altar, ci şi o activitate
edilitară a întregii unităţi conduse de Donatus, deci nu este un gest individual al unui
creştin care astfel căuta o modalitate de a se disculpa.
Pătrunderea creştinismului în rândul soldaţilor romani încă din timpul provinciei este totuşi o realitate pe care considerăm că trebuie să o acceptăm (nu fără argumente pertinente însă), în ciuda respingerii caracterului creştin a numeroase categorii
6

IDR, III/1, 10, 54.
Sanie, 1981, p. 55; Rusu-Pescaru, Alicu, 2000, nr. 27.
8
Bărbulescu, 1987, p. 30.
9
Ibidem, p. 79.
10
Rusu-Pescaru, Alicu, 2000, p. 134.
11
Mateş, 2005, p. 84.
12
Macrea, 1969, p. 194.
7
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de obiecte. Astfel, în castrele de la Gherla, Copăceni, Micia sunt menţionate descoperiri de vase cu reprezentări de peşti13, în timp ce în castrele de la Porolissum, Micia,
Tibiscum, Cumidava sunt cunoscute vase sau capace de vase cu semnul crucii incizat
după ardere14. În castrul de la Ilişua s-a descoperit un opaiţ care are pe fund incizat
numele VISE şi o cruce cu braţe egale15.
O piesă cu un caracter creştin greu de respins este opaiţul descoperit la vest
de principia castrului mare de la Tibiscum, într-un strat de dărâmătură datat la sfârşitul secolului II – epoca lui Septimius Severus, având bordura cu decor incizat sub
forma unor cruci şi triunghiuri, precum şi o cruce în centrul bazinului, pe care Doina
BENEA îl punea în legătură cu existenţa unor soldaţi creştini în castrul de la Tibiscum
(recrutaţi în secolele II-III din Palmyra)16. Un opaiţ similar ca factură, formă şi decor
a fost descoperit la Aquae (Cioroiul Nou), fără a se cunoaşte exact contextul descoperirii. Doina BENEA susţine posibilitatea ca cele două piese să provină din acelaşi
atelier, eventual de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa17.
Manifestările creştine în mediul militar al provinciei Dacia sunt sporadice, dar
în ciuda acestui fapt ele demonstrează că soldaţii romani au îmbrăţişat şi această religie, aşa cum au făcut-o cu numeroase culte de origini diferite, faţă de care au manifestat o adoraţie individuală, personală, intimă.
Din perioada postaureliană a fost datat binecunoscutul altar ridicat la Drobeta
de către tribunul Lupus (din legiunea XIII Gemina cu sediul la Ratiaria18) pentru Iupiter
cohortalis. Este vorba despre o reutilizare în epoca romană târzie a unui altar ridicat
pentru Gen(io) Ord(inis) Mun(icipii) H(adriani) D(robetae) de către Cn(aeus) Aem(ilius), II vir I(ure) D(icundo), pontifex19. Monumentul a fost răsturnat şi inscripţionat
pe faţa opusă cu litere rudimentare comparativ cu inscripţia iniţială. În opinia lui Mişu
DAVIDESCU piesa se datează în perioada cuprinsă între domnia lui Aurelian şi cea
a lui Diocletian când cohorta dispare ca unitate20, în timp ce Doina BENEA o datează
între domnia lui Diocletian şi Constantin cel Mare21. Un atare gest nu este nou în peisajul spiritual al lumii romane târzii. Astfel, Georgia IRBY-MASSIE menţionează
rededicarea în secolul IV, în Britannia, a unui monument pentru o divinitate celtică,
lui Iuppiter Optimus Maximus, extrem de popular în acea perioadă22.
La momentul publicării sale de către Alexandru BĂRCĂCILĂ în anul 1934
altarul de la Drobeta era inedit. Redăm comentariul autorului pe care îl considerăm
important pentru analiza noastră: “este de dată târzie şi de situaţie precară a Drubetei
13

La Micia, din zona mormintelor de incineraţie, provine şi un opaiţ cu doi peşti stilizaţi dispuşi pe capac (Benea, 2013, p. 276).
14
Gudea, Ghiurco, 2002, p. 191-195.
15
Itineanţ, 2006, p. 82.
16
Benea, 1998, p. 72-74.
17
Idem, 2013, p. 276.
18
Toropu, 1976, p. 17-18.
19
Bărcăcilă, 1934, p. 81.
20
Davidescu, 1980, p. 175.
21
Benea, 1999, p. 101.
22
Irby-Massie, 1998, p. 190.

826

şi a întregei Dacii. La această concluziune ne duce atât caracterul literelor, care nu
mai sunt săpate de un meşter lapicid, cum se găseau în vremurile bune ale Drubetei,
precum şi faptul întrebuinţării de către un tribun militar, pentru un altar zeului suprem,
a unui monument părăsit şi degradat, pe care pentru a-l putea folosi a trebuit să-l
răstoarne. Tribunul Lupus nu se gândeşte că face o impietate lăsând cu capul în jos
geniul Drobetei, înfăţişat pe cele două laturi ale monumentului. „Splendidissima colonia Drobeta” de odinioară era acum o ruină, carieră din care apărătorii imperiului,
redus la graniţa Dunării, scoteau materiale pentru a reclădi cel puţin castrul distrus”23.
Revenind la cuvintele lui D. Tudor amintite la începutul studiului nostru şi
corelându-le cu afirmaţia lui Al. Bărcăcilă, pe care o apreciem ca extrem de îndreptăţită, suntem de părere că reutilizarea în epoca târzie a unor monumente, fie şi votive,
pentru refacerea unor construcţii importante, caracterul mai mult decât lacunar al evidenţelor epigrafice din această perioadă, ca şi scrierea rudimentară pentru un tribun
de legiune au legătură nu cu analfabetismul militarilor din această perioadă ci mai
degrabă cu condiţionări de natură economică.
Armata romană oscilează încă în această perioadă între păgânism şi creştinism. Un exemplu elocvent în acest sens ne apare în fortificaţia romană târzie de la
Hinova, din secolul IV, unde literatura menţionează descoperirea a două reliefuri din
piatră pentru Mithras şi Pan, două statuete de bronz pentru Venus şi un vas cu semnul crucii24.
În contextul discuţiei de faţă nu putem să nu ne oprim şi asupra cunoscutului
donarium de la Gornea25: AGNA(m) / D(ono) D(edit) OPP(ius) / IUL(ianus) M(iles).
Ipoteza pe care am susţinut-o era aceea că piesa este creştină. Sacrificiul mielului este mai aproape de creştinism decât de vreo divinitate păgână. Apoi, ca un argument pentru ipoteza noastră ar fi piesele cu caracter creştin identificate în edificiul
de la Gornea (un opaiţ cu chrismon, o ceaşcă dacică lucrată cu mâna cu semnul crucii
incizat pe fund), care au determinat pe Doina Benea să considere acest edificiu ca
lăcaş de cult creştin26. Dedicantul, un militar (fie din legiunea VII Claudia cu sediul
la Viminacium, fie din castellum-ul de la Gornea care a funcţionat aici în perioada
tetrarhiei) ar fi putut frecventa acest lăcaş de cult creştin27.
Ceea ce este însă mult mai important este faptul că ne aflăm în faţa primei
(şi unicei – dacă acceptăm întregirea în forma propusă) “mărturii (indirecte) de credinţă creştină”28 a unui militar pe teritoriul fostei provincii Dacia.
23

Bărcăcilă, 1934, p. 83.
Apud Benea, 1999, p. 101.
25
IDR, III/1, 29; fragment de bronz (50 × 47 × 1 mm) descoperit în punctul “Căuniţa de Sus”
cu ocazia cercetărilor din anii 1968–'70, la o distanţă de 60 m vest de o construcţie presupusă
a fi fost o villa rustica, împreună cu o monedă de la Gordian III.
26
Benea, 1999, p. 117-119, idee lansată pentru prima dată de Nicolae VLASSA în 1982 (apud
Bozu, 1983, p. 229).
27
Ştefănescu, 1999-2000, p. 233.
28
Actele martirice, p. 237-250.
24
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Pătrunderea creştinismului în rândul armatei este atestată şi de Actele martirice care menţionează o serie de soldaţi romani creştini, la sfârşitul secolului III –
începutul secolului IV. Chiar dacă nici unul dintre aceştia nu aparţine provinciei Dacia,
ci Moesiei Inferior, menţionarea lor o considerăm oportună pentru orientarea religioasă a soldaţilor romani din această perioadă de timp. Astfel, la 20 noiembrie 304 ar
fi fost martirizat Dasius, soldat în legiunea XI Claudia, care staţiona la Durostorum,
ca urmare a refuzului său de a participa la sărbătoarea Saturnaliilor şi de a face sacrificii pentru cultul imperial29. Tot la Durostorum, la 24 aprilie, sunt celebraţi martirii
Pasicrate şi Valention, la rândul lor soldaţi în legiunea XI Claudia în timpul domniei
lui Diocletian şi Galerius (298), care s-au opus adorării cultului lui Apollo. Cu aceeaşi
ocazie au mai fost martirizaţi soldaţii Marcian, Isihie, Nicandru şi veteranul Iulius. Tot
la Durostorum, în data de 18.06.362 (în timpul domniei lui Iulian Apostata), este amintit Sf. Mucenic Emilian, fiu al comandantului cetăţii – Sabbatianus, soldat în armata
romană de la Dunăre, care a fost ars pe rug30. În timpul Imperiului Roman au fost martirizaţi: 8 militari, 1 funcţionar, 11 clerici, 82 agricultori şi meseriaşi, 1 sclav31. O stelă
funerară de la Pesinunte din Galatia32 îl menţionează pe Aurelius Gaius din legiunea
I Iovia Scythica de la Noviodunum, care a fost scos din armată înainte de anul 303
datorită faptului că era creştin.
După cum se afirmă şi în cea mai recentă lucrare privind creştinismul în armata romană33 şi după cum reiese şi din actele martirice, martirizarea soldaţilor creştini
nu s-a datorat refuzului acestora de a lua parte la lupte (dimpotrivă, veteranul Iulius ar
fi luat parte la 6 campanii), ci refuzului de a face sacrificii divinităţilor romane şi cultului imperial.
De o mare importanţă pentru înţelegerea fenomenului religiei militarilor în
epoca romană târzie este inscripţia descoperită la Salsovia, în Dobrogea, datată 18
noiembrie 322 (sau după alte surse în anii 322–323) (şi aceasta reutilizează un monument funerar aparţinând unor veterani din legiunea I Italica34): DEI SANCTIS SOLIS
/ SIMULACRUM CONSECR(atum) / DIE XIV KAL(endis) DECEMBR(ibus) / DEBET
SINGULIS ANNII / IUSSO SACRO D(ominorum) N(ostrorum) / LICINI AUG(usti)
ET LICINI CAES(aris) / TURE CEREIS ET PROFU / SIONIBUS EODEM DIE / A
PRAEP(ositis) ET VEXILLAT(ionibus) / IN CAST(ris) SALSOVIENSIB(us) / AGENTIB(us) EXORARI / VAL(erius) ROMULUS V P DUX / SECUTUS IUSSIONEM /
DESCRIBSIT35. Cosmin MATEŞ consideră că inscripţia de la Salsovia are legătură cu
persecutarea soldaţilor şi ofiţerilor care refuzau să se închine lui Sol36. Doina BENEA
apreciază că acest monument “reflectă o stare de spirit ostilă creştinilor. (...) reprezintă
29

Actele martirice, p. 237-250.
Itineanţ, 2006, p. 115.
31
Ibidem, p. 135.
32
AE, 1981, 177.
33
Shean, 2010.
34
IGLR, nr. 271; Benea, Hica, 2004, p. 41.
35
Apud Netzhammer, 2005, p. 15.
36
Mateş, 2005, p. 83.
30
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în Scythia Minor singurul document de reacţie oficială în încercarea de revenire la
cultele tradiţionale. În cadrul acestora, desigur cultele lui Mithras şi Sol erau singurele capabile în secolul IV să opună o rezistenţă declarată cultului creştin”37.
Cultul lui Mithras, în ciuda numărului mare de adepţi pe care l-au avut, inclusiv în rândul armatei, nu a fost niciodată acceptat printre dii militares. Cât priveşte
cultul zeului Sol, este recunoscut caracterul său oficial încă din timpul domniei împăratului Aurelian.
Valoarea documentară a inscripţiei de la Salsovia este incontestabilă. Însă în
opinia noastră, dincolo de a vedea în acest text o declaraţie privind persecutarea creştinilor, din perspectiva religiei militarilor avem de-a face cu o manifestare firească a
comandantului şi a vexilaţiei de la Salsovia, de conformism faţă de un ordin venit din
partea împăratului. Pe plan religios prima îndatorire a armatei romană a fost, încă de
la începuturile lui Feriale Duranum, faţă de religia oficială, a statului, a cărei expresie era calendarul, completat de reformele şi deciziile împăraţilor. Acestea normau
viaţa religioasă a armatei stabilind manifestările obligatorii pentru toţi soldaţii, precum
şi divinităţile faţă de care aceştia trebuia să-şi arate devoţiunea. Odată îndeplinite obligaţiile faţă de acestea, manifestările religioase ale indivizilor erau acceptate şi după
caz tolerate.
Pentru ce a însemnat religia militarilor după edictul de la Milano în spaţiul fostei provincii Dacia nu dispunem de evidenţe epigrafice directe. Cu siguranţă armata
ca instituţie s-a conformat politicii religioase a împăraţilor romani. Lucrările Doinei
BENEA privitoare la desacralizarea monumentelor antice, inclusiv votive şi reutilizarea lor la reconstrucţia castrelor ar demonstra care era orientarea religioasă a militarilor în această perioadă (pro-creştină şi anti-păgână)38. Dan ISAC datează în schimb
aceste reutilizări în a doua jumătate a secolului III dHr şi nu le atribuie o semnificaţie
religioasă, ci pur economică39. În ciuda acestei controverse faptul că armata romană
a dus la îndeplinire politica religioasă a statului roman este o certitudine, idee pe care o
regăsim şi în recenta lucrare a lui John SHEAN. Acesta chiar considera că armata a
reprezentat instrumentul prin care s-a realizat răspândirea creştinismului, aceasta fiind
treptat transformată dintr-o forţă anti-creştină într-un instrument de luptă în favoarea
creştinismului. Din moment ce împăraţii depindeau de loialitatea armatei, orice modificare a politicii religioase trebuia să beneficieze de asentimentul armatei. J. Shean
opinează chiar că gestul lui Constantin cel Mare decurge din numărul tot mai mare
de creştini din armată deja spre sfârşitul secolului III, care i-au impus împăratului
recunoaşterea oficială.
Religia militarilor în epoca romană târzie nu îşi modifică cu nimic structura
faţă de perioada anterioară. Armata rămâne o instituţie care serveşte, oficial şi se conformează politicii religioase a împăraţilor, chiar dacă manifestările individuale ale
soldaţilor sunt uneori complet diferite de linia oficială. Îndeplinirea îndatoririlor oficiale aduce tolerarea cultelor personale. Întregul proces de trecere de la păgânism la
37

Benea, Hica, 2004, p. 41.
Ibidem, 2004; Benea, 2004.
39
Isac, 2009, p. 146.
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creştinism ca religie oficială a Imperiului se regăseşte aşadar, cu toate sincopele, şi
în religia militarilor din epoca romană târzie.
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