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CONSIDERA II ARHEOLOGICE ASUPRA UNOR
ACTIVIT I METEUGRETI ÎN CASTRELE
AUXILIARE ALE DACIEI ROMANE
Clin Timoc
Cuvinte cheie: atelier militar, activitate metalurgic, reparaii, piese de schimb.
Stichwörter: Militärwerkstatt, Schmiedearbeit, Reparierungen, Ersatzteile.
Zusammenfassung: Die römische Auxiliareinheitausrüstung wurde im
Allgemein in die Fabrica hergestellt. Die Produktion dieser Militärwerkstätten
war Umfangreich, von kleine Beschläge und Riemen aus Bronze bis zur Pfeilund Wurfspeerspitzer aus Eisen. Im römischen Dakien sind bekann aber aus
archäologische Ausgrabungen, Funden, die eher zum 3. Jh. n.Chr. nahe sind, die in
Armamentarium der Stabsgebäude Reparierungen der Ausrüstung deuten. Andere
Funden erleutern Schmiedearbeiten manchmal auch in Rahmen der Stähle oder der
Barracken der Festungen.
Preocuprile meteugreti ale armatei romane se desfoar atât în castru
cât i în aezarea civil adiacent (vicus militar). În general activitile economice
ce vizeaz mediul civil impun o intens munc de atelier i totodat o productivitate
sporit1.
S-a observat din descoperirile arheologice c exist o interdependen între
militari i comunitatea civil din vicus, obiecte specice militarilor le gsim utilizate
i de civili i invers2. Totodat activitile de zi cu zi ale soldailor, atât în spaiul intra
cât i extra muros (individual sau în echipe) au atras dup sine apariia diverselor
ocine, care au aprovizionat apoi cu „produse industriale” trupele militare dar i
locuitorii aezrilor civile3. În general în mediul civil s-au dezvoltat, pe lâng ocinele
civile mai ales atelierele militare de olrie, cele de produs material de construcie
sau de pietrrie. Acestea prin natura lor complex au nevoie de mult spaiu pentru a
funciona sau sunt poluante, fapt pentru care nu pot activa între zidurile forticaiilor
de garnizoan4.
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Fabrica, cldirea-atelier dintr-un castru avea menirea de a  locul unde orice
unitate militar îi creaz obiectele necesare traiului de garnizoan. Fiind dotat cu
cuptoare i diverse unelte, cum este cazul celei din castellum-ul de la Buciumi (jud.
Slaj), chiar dac nu ocup o suprafa însemnat i nu depete arhitectural aspectul
unei barci, ea funcioneaz mai ales ca atelier metalurgic5. O fabrica într-un castru
are rolul de a produce i repara piese de echipament militar i armament pentru
garnizoan6. Totui în cele de mai jos vom cuta s artm faptul c nu este singurul
loc în care se efectuau asemenea activiti meteugreti. Aspectul calitativ al
armamentului, cât i întreinerea echipamentului militar i meninerea lor în stare
perfect de funcionare era o condiie sine qua non a disciplinei cazone.
În ierarhia militar roman, un immunes, cu funcia de custos armorum are
în sarcina sa gestiunea armelor depozitate în armamentarium, o camer din cldirea
comandamentului (principia) unui castru. Din spturile arheologice din provincia
Dacia s-a putut stabili c aceast încpere se a a pe latura stâng a atriului ediciului
comandamentului, relevante ind în acest sens descoperirile de la Buciumi i
Tibiscum.
Ultimele spturi întreprinse la Buciumi au evideniat faptul c în
armamentarium se efectuau i operaiuni curente de întreinere i reparare a
echipamentului militar. Descoperirea aici a unui foarfece i a unui ac mare de er,
utilizat adesea la pielrie, precum i a unei cantiti apreciabile de aplici, nituri i
tesserae de bronz sugereaz funcionarea în armamentarium a unei ofcina, probabil
în directa subordine a acestui immunes, care se îngrijea de „cârpirea” platoelor.
Atelierul a putut  datat stratigrac la sfâritul sec. II / începutul secolului III
d.Hr.7.
O analogie foarte interesant o regsim chiar în castrul de legiune de la
Potaissa, unde o lorica squamata aproape întreag a fost descoperit în principia,
în zona armamentarium-ului, întins pe o crmid mare (sesquipedales) pregtit
pentru a  reparat sau retopit. Peste solzii platoei a fost gsit un sfenic din bronz,
folosit cu siguran la iluminarea încperii8.
În cldirea comandamentului forticaiei de la Tibiscum a fost identicat
într-una din încperile de pe latura nordic a curii (atrium), în ultimul nivel de
utilizare a ediciului, a unui mortarium din piatr ce era umplut cu obiecte uzate
din er, foarte probabil pentru o retopire a lor9. Prezena în principia a unor astfel
de activiti de reciclare, ce in mai degrab de fabrica castrului, dincolo de cauzele
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obiective generate de criza de metal comun dup mijlocul sec. III d.Hr., are i o
explicaie reasc, statul major al oricrei garnizoane controla i dirija cu severitate
producia intern de orice natur10.
Sorin Coci enuna c dintre activitile meteugreti din castre metalurgia
juca rolul primordial, producia acestor ateliere ind foarte apreciat i în mediul civil.
Soldaii prestau activiti curente de întreinere a harnaamentului, echipamentului
militar i armamentului, mai ales c în urma instruciilor curente, vârfurile de pillum
sau hasta se îndoiau frecvent, iar legturile platoelor puteau ceda11. Ei produceau
obiecte simple, subansambluri metalice, necesare în cazul înlocuirii pieselor
defecte12. Turntoriile din fabrica castrelor realizau în cele mai dese cazuri piese de
serie prin copierea obiectelor defecte sau uzate13. Tot cercettorul clujean observa
c producia atelierelor militare ale auxiliilor chiar dac este mai mic comparativ cu
cea a legiunilor (din discuie trebuie exclui meterii ambulani) cuprindea în general
absolut tot ce ine de echipamentul militar: catarame, inele, aplici, pandantive,
buterole, balamale, bule, solzi de lorica, vârfuri de suli, etc.14.
Totui activiti asemntoare se realizau i în zona barcilor, dup cum
indic o serie de descoperiri arheologice. Spre exemplu în castrul de la Cumidava,
identicarea în zona barcilor a unui ciocan greu din er masiv, a unei pri dintr-un
clete „papagal” i a unei importante cantiti de semifabricate din er (bare metalice
drepte) sugereaz funcionarea unei ocine de potcovar în aceast forticaie, atelier
care dup prerea noastr (dac inem cont i de existena unor piese de car) se ocupa
i de întreinerea atelajelor garnizoanei15.
Astfel de errii erau necesare în orice castru de al i de cohort equitata,
doar c în unele cazuri ele apar în vicus-ul militar, spre exemplu Tibiscum, iar în
altele în interiorul forticaiei, cum ar  Orheiul Bistriei (unde s-a gsit de asemenea
un baros de er)16.
Tot din spaiul unui grajd de la Gherla17, în apropierea incintei sudice a
castrului de al, în imediata vecintate a porii decumana, provine un creuzet cu
cioc de turnare, care a fost utilizat într-un atelier militar de prelucrat bronzul18.
Foarte probabil meterul bronzier era solicitat în producerea diverselor piese de
harnaament.
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O situaie oarecum similar o întâlnim în cazul vmii romane de la Porolissum,
unde în una din cele dou barci (utilizate de o centurie din cohors V Lingonum),
cu o planimetrie puin neconvenional s-a putut observa din distribuia materialului
arheologic c în jurul a dou vetre mari, marcate de pietre, au fost surprinse in situ,
o serie de ustensile ce indic o activitate metalurgic, artizanal19. Tot în aceeai arie
au mai fost descoperite mai multe fragmente de gresie pentru ascuit arme i unelte20.
Aceste pietre erau utilizate frecvent în cazul activitilor meteugreti în operaiuni
de nisare a pieselor metalice (îndeprtarea bavurilor, netezirea suprafeelor).
La Porolissum s-a putut constata de-a lungul anilor o activitate intens
meteugreasc, castrul auxiliar de pe Pomet ind considerat unul de susinere
a micilor forticaii de pe limesul mesean. Din descoperirile arheologice tim c
soldaii cantonai la Porolissum produceau aproape orice, tot aici ind documentat i
un atelier de batere de moned fals pentru schimburile cu barbarii21.
Din punct de vedere cronologic ocinele militare au lucrat intens la începutul
sec. II d.Hr., când dup constituirea provinciei Dacia armata roman era angajat în
pregtirea terenului pentru colonizarea cu provinciali civili. Apoi dup stabilizarea
situaiei de la nordul Dunrii, mai ales dup rzboaiele marcomanice, activitile
meteugreti industriale se desfoar cu precdere în aezrile civile din apropierea
castrelor, atelierele militare ind preocupate mai ales de operaiuni de reparare a
cazarmamentului sau reciclare a metalului, prin turnarea de lingouri, fapt ce indic i
o certicare a calitii materiei prime utilizate, producia ind supravegheat.
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Abbildung
Fig. 1 – Foarfece din armamentaria castrului de la Buciumi (dup Timoc,
Bejinariu 2000, p. 355).
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Abb. 1 – Eine Schere in armamentaria des römischen Lagers von Buciumi
gefunden (nach Timoc, Bejinariu 2000, S. 355).
Fig. 2 – Mortarium cu piese de er reciclabile din armamentaria, principia
castrului de la Tibiscum –Jupa (dup Petrescu, Rogozea 1990, p. 114).
Abb. 2 – Mortarium mit verschiedene Rosteisengegenstände in armamentaria
gehortet, principia des römischen Lagers von Tibiscum – Jupa (nach Petrescu,
Rogozea 1990, S. 114).
Fig. 3 – Fragmente de tipare pentru turnat piese de bonz de la Porolissum
(dup Coci 1995, p. 388).
Abb. 3 – Schmiedegussformen in fragmentarischen Zustand für
Bronzegenstände von Porolissum (nach Coci 1995, S. 388).
Fig. 4 – Obiecte i unelte din er (dup Gudea, Pop 1971, p. 125).
Abb. 4 – Eiserne Gegenstände und Werkzeuge (nach Gudea, Pop 1971, S.
125).
Fig. 5 – Unelte din er i arme (dup Gudea, Pop 1971, S. 123).
Abb. 5 – Eiserne Werkzeuge und Waffen (nach Gudea, Pop 1971, p. 123).
Fig. 6 – Pietre de gresie utilizate la ascuirea armelor i uneltelor de la
Porolissum – Vama roman (dup Gudea 1996, p. 370).
Abb. 6 – Sandsteine die für Verschärfung der Waffen und Werkzeuge verwendet
waren, Prolissum – das Zollgebäude (dup Gudea 1996, S. 370).
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