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LEGIO IIII FLAVIA FELIX LA BERSOBIS. 
ASPECTE ECONOMICE 

Alexandru Flutur
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Abstract: The author made some remarks about the traces indicating 
economical life in the legionary site at Bersobis. Unfortunately, our knowledge is 
affected by the absence of the large archaeological excavations. Legio IIII Flavia 
Felix has built the timber fortress probably in 102 p. Chr., after the � rst war against 
the Dacians. Until 119, when the legion left the camp, the soldiers reconstructed in 
stone some important buildings like the principia. For the time being estimations of 
the used materials (timber, stone, tiles) and work would be premature. Concerning 
the workshops there are signs for the production of bronze statuettes, glass and iron. 
Certainly in this great military site other typical activities are implied, waiting for 
the archaeological research.

Cu toate c� de�inem pu�ine informa�ii arheologice despre situl roman de la 
Bersobis1, conturarea unei imagini de ansamblu este totu�i realizabil�. Cu ocazia 
lucr�rilor edilitare din ultimii ani, neautorizate arheologic, orice trec�tor prin 
satul Berzovia (jud. Cara�-Severin) putea s� observe ultimele urme materiale ale 
str�mo�ilor no�tri romani. De�i nu se poate vorbi de vreun câ�tig �tiin�i� c, este de 
admis c� observa�iile mai vechi privind amploarea sitului au fost con� rmate de 
s�p�turile ilegale. În apropiere de castrul legiunii IIII Flavia Felix �i de canabae 
legionis existau, � re�te, zone cu ateliere �i cu necropole, acestea din urm� r�mânând 
în continuare neidenti� cate.

În lipsa unor date arheologice mai cuprinz�toare, se pot totu�i aprecia 
implica�iile economice pe care le-au avut instalarea �i func�ionarea castrului de 
legiune de la Berzobis dac� facem apel la rezultatele cercet�rilor unor situri legionare 
din restul imperiului. Poate cel mai bun exemplu îl reprezint� forti� ca�ia de la 
Inchtuthil, cercetat� exhaustiv de arheologii britanici, care i-a oferit lui E. Shirley 
temeiul pentru analiza �i estimarea efortului constructiv al legionarilor la ridicarea 

1 Medele�, Flutur 2002, p. 95-100; Flutur 2006, p. 165-169.



121

acestui nepre�ios castru din Sco�ia2. �i pentru ceea ce au construit solda�ii din IIII 
Flavia Felix la Berzovia între 101 �i 119 p. Chr.3 se vor putea face estim�ri, probabil 
dup� cercetarea unor suprafe�e mai întinse din forti� ca�ie4.

Pentru Berzobis este l�sat� falsa impresie c� prezen�a roman� este mai 
degrab� slab�, aceasta îns� din cauza lipsei s�p�turilor arheologice. Într-adev�r, 
aceast� prezen�� este slab� sau îndoielnic� dup� ce legiunea pleac� din Dacia, la 
începutul domniei lui Hadrian. Dar pân� atunci avem de-a face cu existen�a plenar� 
a unui castru legionar, în jurul c�ruia se derulau activit��ile economice tipice. În cele 
ce urmeaz�, se vor aduce în discu�ie dou� aspecte ale vie�ii economice: asigurarea 
materialului de construc�ie necesar ridic�rii castrului �i, respectiv, dezvoltarea unor 
activit��i me�te�ug�re�ti locale, pentru care avem unele indicii arheologice. 

În ultimul timp, tot mai clar se întrevede faptul c� solda�ii au trecut la 
înlocuirea construc�iilor de lemn cu cl�diri de piatr�, a�a cum este cazul la cl�direa 
comandamentului, precum �i la alte edi� cii din praetentura. Castrul ini�ial de 
lemn �i p�mânt a necesitat aducerea unor cantit��i uria�e de lemn, care va �  fost 
exploatat din p�durile din apropiere. Este posibil ca lemnul s� �  fost adus din zona 
muntoas� a actualei localit��i Boc�a pe râul Bârzava, cursul de ast�zi al acestuia 
trecând la o distan�� de vreo 50 de metri de col�ul de nord-est al castrului. Poate 
tot cu plutele pe Bârzava a fost adus� din amonte piatra pentru reconstruc�ia unor 
cl�diri. La principia s-a observat prezen�a în funda�ii a pietrei de stânc�, din eleva�ie 
r�mânând resturi de blocuri din calcar fosilifer. Tot din acest calcar au fost lucrate 
elementele arhitecturale decorative, din care s-au g�sit în curtea comandamentului 
câteva fragmente. Cl�direa de piatr� a comandamentului avea acoperi�ul de �igl�, 
g�sindu-se pân� acum aproape 150 de fragmente de �igle cu �tampila LEG IIII FF. 
Au fost identi� cate pentru acest obiectiv 3 tipuri de �tampil�; de�i prezint� acela�i 
text, diferen�ele de dimensiuni �i de scriere indic� folosirea de signacula diferite5. 
La Bersobis exista cel pu�in înc� un tip de marc� tegular�, care apare pe exemplare 
provenind din descoperiri mai vechi (p�strate la muzeul din Re�i�a)6. �tampilele de 
la Bersobis sunt, � re�te, diferite fa�� de cele de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, unde 

2 Shirley 2000, passim.
3 Cel mai probabil, castrul Bersobis a fost construit dup� primul r�zboi dacic, în 102 

p. Chr., activitatea constructiv� continuând pân� în 117 sau pân� la plecarea legiunii, în 119 
p. Chr.

4 Deocamdat�, au fost cercetate prin s�p�turi arheologice sistematice por�iuni din 
cl�direa comandamentului, � ind identi� cate aici dou� perioade de construc�ie de lemn �i o 
faz� de piatr� – v. rapoartele de s�p�tur�: Flutur 2000, p. 365-372; Flutur 2001, p. 131-146.

5 Flutur 2004, p. 157-162.
6 IDR III 1, 113 d. �tampilele IDR III 1, 113 e �i 113 g reprezint� un singur tip, 

probabil al cincilea de la Bersobis; pentru a avea certitudinea c� sunt aparte trebuie rev�zute 
exemplarele de la Re�i�a, desenele din IDR ne� ind su� cient de elocvente.
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au func�ionat c�r�mid�rii ale acelea�i legiuni. Presupunem c� �iglele au fost produse 
doar pentru faza de piatr� a cl�dirilor, deoarece pân� acum n-au fost reperate tegulae 
în straturile corespunz�toare construc�iilor de lemn. Dar, cum materialul tegular din 
nivelul de amenajare a fazei de piatr� putea s� �  apar�inut �i fazei de lemn, numai 
viitoare cercet�ri de anvergur� vor deslu�i problema.

Puterea de cump�rare a militarilor atr�gea inevitabil me�te�ugari �i comercian�i 
care î�i desf��urau aici activit��ile. Putem spune c� situl legionar de la Bersobis 
reprezenta un centru economic important din provincia Dacia, la începuturile 
acesteia. În anii din urm� au ap�rut câteva informa�ii de natur� arheologic�, care 
atest� existen�a unor ateliere. În anul 2000, dintr-un �an� s�pat pentru instalarea unui 
cablu telefonic, a fost scos la iveal� un bronz roman, rebutul unui cap de cerb7. 
Faptul c� turnarea statuetei a fost gre�it� ne indic� l�murit �i locul producerii piesei, 
care nu putea �  decât Bersobis; este greu de crezut ca un rebut s� �  fost adus din 
alt� parte. Prin aceast� statuet� se dovede�te activitatea de turnare a bronzurilor, 
care s-ar �  desf��urat în cadrul organizat al unui atelier din castru sau din preajma 
lui. În anul 2004, cu ocazia s�p�rii numeroaselor �an�uri din cadrul unui proiect de 
alimentare cu ap� a localit��ii, s-au observat într-o zon� a
 at� la sud-est de castru 
urmele unor posibile ateliere metalurgice, date � ind urmele cuptoarelor de redus 
minereul �i marea cantitate de zgur� de � er8. În ar�tur�, cuptoare de redus minereul 
sunt observabile în toat� lunca Bârzavei din apropierea castrului, dar, în absen�a unor 
s�p�turi arheologice, nu pot �  atribuite aprioric epocii romane, sistemul de exploatare 
a aluviunilor bogate în minereu de � er � ind caracteristic mai degrab� societ��ilor 
primitive barbare sau post-romane. Totu�i, în aceast� zon� de lunc� a râului Bârzava 
func�ionau ateliere romane, dat� � ind �i cantitatea mare de cioburi ceramice romane. 
În urma cercet�rii de suprafa�� a fost identi� cat aici chiar un atelier de sticl�rie, dup� 
resturile numeroase de sticl� brut� g�site. În aria de r�spândire a materialului din 
aceast� of� cina, localnicul Angel Truican a g�sit în ar�tur� imita�ia de sticl� a unei 
geme. De asemenea, în afara oric�rei îndoieli este existen�a atelierelor de producere 
a ceramicii, de�i înc� n-au fost reperate arheologic.

Pentru a dep��i acest tablou trist ale unor � rave observa�ii �i ale absen�ei 
s�p�turilor arheologice sistematice sau de salvare, ne putem gândi la poten�ialul 
arheologic extraordinar pe care îl are situl legionar de la Bersobis în perspectiva unor 
cercet�ri de amploare. În de� nitiv, atât interesele reale ale comunit��ii locale, cât �i 
cele ale autorit��ilor jude�ene sau na�ionale cuprind dorin�a de a ne cunoa�te cât mai 
bine trecutul �i vestigiile istorice.

7 Flutur, Flutur 2007, p. 75-83.
8 Vezi Bozu 2006, Berzovia.
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Pl. 1. Planul castrului de legiune de la Berzobis, cu reconstituirea par�ial� a cl�dirii 
comandamentului.
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