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Zusamenfassung:
Bei Apulum sind zwei Haupttypen der Legionsstempel bekannt. Beim ersten kommt
nur der Legionsname vor, beim zweiten gibt es daneben auch gewisse Personennamen, die als
Namen der Leiter der Ziegeleien betrachtet werden. Unter diesen kommen mindestens drei
von Zivilisten vor, die also zu Lokalwerkstätten der canabae gehören. Die bislang
erschienenen drei Namen Iulius Serenus, Terentianus, P. Clodius... auf Baumaterialien und
auf bestimmten Gegenständen heben das hervor. Von diesen Beispielen ausgehend wurde die
Ansicht vertreten, dass in den Werkstätten Baumaterialien aus Lehm auf Bestellung der
Behörden oder der Armee für öffentliche Zwecke oder für das Militär hergestellt wurden.
Man kann zum ersten Mal feststellen, dass diese bedeutende wirtschaftliche Tätigkeit
in den Lagerdörfern der Legion XIII Gemina von Apulum stattfand, und zwar in den privaten
Ziegeleien, die sowohl für die Armee als auch für den privaten Bereich gearbeitet haben. Der
bedarf an Baumaterialien für die Errichtung der öffentlichen oder militärische Bauten in den
neuen Siedlungen Dakiens haben die Behörden dazu veranlasst, sich an private Unternehmer
zu wenden. Die keramischen Baumaterialien für die Provinz wurden in den canabae von
Apulum hergestellt. Weder die Ausmaße und der Umfang dieser Produktion noch deren
Verbreitung auf dem Gebiet der Provinz können allerdings ganz erfasst werden.
Die Produktion wurde vermutlich von der Legion XIII Gemina überwacht, von einem
magister figlinae oder –arum, wie zum Beispiel Aurelius Godes. Im Allgemeinen bieten
gewisse Inschriften und keineswegs Stempel Informationen über das Amt des Leiters der
Legionswerkstätten, so dass diese Funde in mancher Hinsicht schwer zu deuten sind.
Die Untersuchung des Lehms, aus dem mehrere Ziegel der Legion XIII Gemina
gefertigt wurden, hat ergeben, dass der Rohstoff von Apulum stammte; das ist ein weiterer
Beweis dafür, dass die Fundstücke vor Ort hergestellt worden waren.
În activitatea economică a legiunii a XIII-a Gemina un loc distinct l-au deţinut
atelierele de cărămidărie de la Apulum. Producţia lor a fost constatată pe întreg teritoriul
provinciei Dacia, dar mai ales pe cel al Daciei Superior. Importanţa acestei activităţii este
impresionantă, ea implicând nu numai construcţiile cu caracter evident militar, cum ar fi
fortificaţiile sau thermele, dar şi o serie de construcţii cu caracter civil răspândite practic mai
ales, în interiorul arcului carpatic.
Pentru legiunea a XIII Gemina lipsesc până acum informaţiile epigrafice clare despre
personalul care lucra în aceste ateliere militare, sau funcţiile pe care le deţineau persoanele
documentate pe ştampilele de pe materialul tegular.
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bază:

Tegulele ştampilate ale legiunii a XIII-a Gemina se pot împărţi în două tipuri de

1. în care este menţionat doar numele legiunii în diferite variante: LEG XIII GEM,
LEG. XIII.GE, LEG XIII G, asociat sau nu, cu epitetele imperiale P(ia).F(idelis), acordat se
pare, de către Antoninus Pius 1, sau cu apelativul de ANT(oniniana) 2 primit de la Caracalla
ori Septimius Severus;
2. ştampile care cuprind numele legiunii urmat sau precedat de câte un antroponim
formate dintr-un singur nume, două sau chiar tria nomina, nume care ar trebui să sugereze
calitatea deţinută soldaţii, şefii de echipă, meşteri, sau şefii întregii cărămidării militare 3.
Antroponimele descoperite până acum pe tegulele legiunii a XIII-a Gemina sunt în număr de
79 4. Produsele cărămidăriei legiunii a XIII Gemina prezintă câteva elemente specifice prin
modul de ampretare a ştampilelor pe diferitele tipuri de cărămizi, ţigle, olane etc., organizarea
câmpului ştampilei pe unul sau două registre orizontale.
Precizări cronologice nu se pot face decât cu mare relativitate, respectiv în cadrul
larg al secolelor II-III, pe durata existenţei provinciei Dacia. În funcţie de gentiliciul
menţionat al unor antroponime de: Aelius, Antonius, Iulius, Vlpivs, se face o datare relativă
începând cu prima jumătate a secolului II, iar în cazul gentiliciului de Aurelius după mijlocul
secolului II, ceea în general este corect. Lipsa de cele mai multe ori a contextului stratigrafic
de descoperire a ştampilelor îngreunează posibilitatea unei datări mai riguroase lucru extrem
de important pentru datarea acestor produse.
Aceste ştampile au fost analizate cu diferite prilejuri, în lucrări care însă nu au putut
oferi o soluţie corespunzătoare referitoare la calitate persoanelor, care apar menţionate. Opinia
oarecum generală este aceea că personajele menţionate reprezintă pe şefii cărămidăriei sau
ale cărămidăriilor legiunii 5.
Cu mai mult timp în urmă, regretata V. Swan şi R. A. Philpott aduceau în discuţie o
ştampilă a legiunii a XX-a Valeria Victrix descoperită la Tarbock (Britannia), unde alături de
numele legiunii apare numele unui personaj A(ulus) Viducius 6, ceea ce a contribuit la
avansării unei ipoteze interesante privind participarea unor civili în realizarea producţiei de
material de construcţie pentru armată. Astfel, s-a conturat ideea că pentru o perioadă de timp
la sfârşitul secolului al II-lea, producţia de material de construcţie a legiunii a XX-a Valeria
Victrix a fost cedată unui civil din zona castrului de la Chester 7, într-un moment când,
legiunea nu era disponibilă pentru această activitate.
La scurt timp, pe aceiaşi idee R. Kurzmann extinde cercetarea şi asupra altor provincii,
respectiv Raetia (pentru ştampilele legiunii a XXI-a Rapax de la Vindonissa) 8, Germania
Superior (ştampile ale legiunii a XXII-a Primigenia de pe Rinul Inferior) 9, Moesia Inferior
(legiunea I Italica de la Novae) 10, Moesia Superior 11, Pannonia Superior, Dalmatia, chiar
Africa încercând să identifice un posibil comerţ cu cărămizi între militari şi civili, pe baza
1

Piso 1983, p. 71
Băluţă 1999, nr. 1-268.
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Băluţă 1999, nr. 1-268.
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Băluţă 1999, passim.
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Szilagyi 1946; Russu 1966, p. 218-232; Petolescu, Mărghitan 1974, p. 247-257; Moga 1985, p. 44-53; meritul
de a fi adunat şi analizat fiecare tip în parte, care a abordat această problemă delicată aparţine lui Cl. I. Băluţă
1994, p.152 sqq; Băluţă 1995; Băluţă 1999, nr. 1-268.
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Swan, Philpott 2000, p. 55-67. Mulţumim dnei. dr. M. Balaci pentru a ne fi semnalat studiul respectiv,
important pentru desluşirea discuţiei de faţă.
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Swan, Philpott 2000, p. 62-65.
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Kurzmann 2005, p. 406
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Kurzmann 2005, p. 407, fig.7.
10
Sarnowski 1983, fig.18
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Kurzmann 2005, p. 407. Autoarea greşeşte în acest caz datorită faptului că ştampila legiunii a VII-a Claudia
de la Viminacium este de secol IV, când organizarea cărămidăriilor militare este cu totul alta.
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descoperirilor de tegule militare în edificii civile, de pe o parte. Dar, în acelaşi timp, se
remarcă dificultatea de atribuire unor antreprenori civili a producţiei de cărămizi militare
realizate de anumite unităţi militare, pe de altă parte.
Aici intră în discuţie şi legiunea a XIII-a Gemina din perioada când se afla la
Vindobona 12. În mod surprinzător autoarea nu aduce în discuţie oficina de la Apulum
cunoscută prin numărul cel mai mare şi divers de ştampile documentate în canabele vreunei
legiuni. Ele par să ofere o explicaţie în acest sens 13.
Concluzia autoarei este că acceptă ipoteza lui V. Swan privind preluarea de către
antreprenori particulari a producerii de material de construcţie din ceramică şi apreciază că
acest lucru nu se poate aplica întregului sistem de aprovizionare al armatei, ceea ce evident
este corect 14.
Revenind la ştampilele legiunii a XIII-a Gemina, acestea, în marea lor majoritate cu o
singură excepţie, au antroponimele dispuse în acelaşi cartuş cu numele abreviat legiunii. Cum
s-a remarcat deja de nenumărate ori, numele apar simple sub forma unui cognomen
(Cup(itius), Hera(cles?) etc.), sau sunt nume formate dintr-un gentiliciu şi un praenomen (
Fl. Marinus, Fl. Vitalis, Iul. Deiota (rus), Iul. Iulianus etc.) sau chiar tria nomina (L. Auri.
Secundus etc. ) 15.
Din modul de execuţie al ştampilelor rezultă că avem de a face cu o oficină militară a
legiunii. Maniera de scriere a numelui personajelor înainte sau după numele legiunii abreviat
nu credem că a putut avea vreo relevanţă. Le cităm totuşi: AV (elius) GA(ius) 16, Cornelius
Valerius ( sau –anus) 17; Iulius Serenus ( numele apare şi în faţa legiunii sau după numele
acesteia pe două ştampile diferite), Terentianus. În cazul primelor două nume nu avem nici un
element de analiză care să aducă o informaţie în plus, dar pentru următoarele două apare o
astfel de posibilitate.
Iulius Serenus 18 apare în două variante de ştampile în care prima prezintă la o analiză
mai atentă a literelor, mici elemente specifice în maniera de incizare a antroponimului astfel:
litera E din cognomen are o hastă verticală ce depăşeşte marginea literei, la fel hasta verticală
a literei R este mai înaltă decât litera, iar S este redat printr-o simplă unduire. Surprinzător
aceiaşi maniera de incizare apare în textul incizat în graffiti de pe bazinul unui opaiţ
fragmentar sub forma SERENV descoperit într-un mormânt de pe Dealul Furcilor 19. Ambele
pot aparţine unei oficine particulare întrucât prea mare este asemănarea de scriere între cele
două ştampile evidenţiind aceiaşi mâna care a scris textul. Aceasta ar fi în opinia mea, un
indiciu asupra implicării atelierului particular de olărie a lui Serenus în producerea de material
de construcţie pentru armată sau la cererea armatei.
Al doilea caz îl oferă ştampila cu antroponimul Terentia(nus)/ LEG.XIII.G amplasat
în faţa numelui unităţii. Numele personajului este cunoscut pe mai multe tegule cu caracter
privat: sub forma de tria nomina: P(ublius) Ael(ius) Teren(tianus) 20. Cognomenul acestui
cărămidar sau proprietar de oficină se poate identifica corect 21. Ştampilele apar asociate în
Kurzmann 2005, p. 407 din păcate, autoarea nu face nici o referire asupra tegulelor legiunii din Dacia, unde
informaţia este mult mai bogată.
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Kurzmann 2005, p. 407-408. La studiul respectiv, trebuie făcută o observaţie importantă şi anume autoarea
nu face nici o demarcaţie clară între tegulele produse în epoca Principatului şi cele de secolul IV, cum este în
cazul unei ştampile a legiunii a VII-a Claudia.
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Kurzmann 2005, p. 413.
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Citarea a fost cu totul aleatorie.
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IDR, III, 6, nr.142.
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IDR, III, 6, nr.174-175.
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IDR, III,6, nr. 216-217.
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IDR, III, 6, nr. 408.
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IDR, III, 6, nr. 296. Credem că acelaşi personaj apare şi pe alte ştampile uşor abreviate P. AEl. TER în diferite
variante (297-301)
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IDR, III,6. nr. 296.
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descoperirile din pretoriul guvernatorului, ceea ce argumentează şi contemporaneitate lor şi
posibilitatea apartenenţei la aceiaşi oficină.
În acest moment, aceasta credem că reprezintă indiciul cel mai concludent al prezenţei
unor particulari care lucrează material de construcţie pentru armată.
De o cu totul altă factură este ştampila următoare, care prezintă numele legiunii a
XIII-a Gemina (LEG XIII GE) singur, iar pe o altă ştampilă dispusă separat într-un cartuş de
tip tabula ansata apare numele lui P(ublius) Cl(....) O(....) sau CLO(dius) 22. În acest caz,
ştampila se aseamănă cu cele descoperite în Bulgaria la Oescus 23. Ştampile de acest tip au fost
descoperite la Apulum în canabae, la sud de pretoriul guvernatorului, apoi pe str. Fabricii, nr.
21, Olteniei, nr. 21, Luminii, nr. 2 24. Ele pot sugera un officinator privat, care activează la
comanda legiunii a XIII-a Gemina. Chiar dacă în acest caz, am putea avea o oarecare rezervă
pentru o astfel de identificare.
Dacă prezenţa unor particulari din canabele de la Apulum, care produceau material de
construcţie pentru armată apare posibilă prin exemplele de mai sus, credem că trebuie readusă
în discuţie şi o altă ştampilă descoperită în lateraria militară la sud de Dealul Furcilor, şi
anume F(iglina) XVI 25. Într-un alt articol referitor la organizarea oficinei legiunii a XIII-a
Gemina consideram posibil că această ştampilă să se refere la detaşamente ale legiunii
distribuite în vederea producerii de material de construcţie pentru nevoile armatei 26. Fără a
renunţa cu totul la această ipoteză, numărul mare de figlinae de 16, poate argumenta poate
un număr al acestor ateliere private, care lucrau pentru nevoile armatei, probabil contra cost.
Ele puteau fi chiar mai multe. Aceasta F XVI este anonimă.
Dar, în acest moment, se ridică şi o altă problemă importantă, dacă aceste ateliere
civile se află sub administraţia şi controlul armatei sau sunt ele cu totul particulare, îşi vând
armatei doar produsul finit.
Nu deţinem în acest caz prea multe posibilităţi de analiză. Putem presupune însă că
nevoile de ridicare a unor construcţii publice au putut determina solicitarea mediului civil
meşteşugăresc din canabae într-o astfel de producţie, cu atât mai mult cu cât aceasta era
dependentă de legiunea a XIII-a Gemina, prin însăşi existenţa sa. Apar astfel evidente
clădirile publice precum pretoriul guvernatorului provinciei de la Apulum, thermele de la
Micia etc., ca să nu cităm decât descoperirile care privesc cele trei menţiuni de mai sus ale lui
P. Ael. Terentius P. Clodius...., Iulius Serenus, care necesitau material de construcţie pe care
armata nu îl putea produce în acest moment.
Este vorba de edificii şi construcţii publice ridicate la nivel de provincie din ordinul
guvernatorului, care aloca evident şi fondurile respective, dar care nu implica din anumite
motive efectiv armata în confecţionarea materialului de construcţie, dar realiza acest material
sub egida sa. În fond, pentru anumiţi meşteşugari, precum cărămidarii, aceasta reprezenta o
sursă de câştig deloc de neglijat de pe urma armatei. Aceasta reprezintă prima preocupare
economică a meşteşugarilor, care se stabilesc în astfel de aşezări de tip canabae de a asigura
şi comenzile necesare din partea armatei, care constituie un factor de prosperitate. Acest lucru
a scăpat din vedere tuturor acelora care s-au preocupat de studiul tegulelor cu antroponime
ale legiunii a XIII-a Gemina de la Apulum 27, încercând mereu să găsească valenţe noi
ştampilelor respective propriu-zise, fără a înţelege contextul general al producerii lor.
Canabae –le au fost acele aşezări, care au oferit cadrul cel mai propice pentru asigurarea
nevoilor publice de material de construcţie din ceramică.
IDR, III, 6, nr. 303; Băluţă 1997, p. 371.
vezi mai sus
24
Băluţă 1997, p. 372.
25
IDR, III, 6, nr. 112.
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Benea 2005, p. 91-95.
27
Chiar şi noi am făcut această omisiune în analiza întreprinsă asupra organizării interne a atelierelor legiunii
vezi Benea 2005, p. 91-95.
22
23
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De ce a fost invocat numele legiunii? Acest lucru s-a făcut dintr-un motiv simplu.
Canabele erau dependente prin organizarea, existenţa lor de legiune, chiar dacă de la început
modul de administrare propriu-zis era realizat prin persoane selectate din acei veterani et
cives Romani consistentes. Oricât ar apare de ciudat, legiunea era aceea care a asigurat terenul
pe care s-au ridicat canabele de la Apulum, a contribuit nu doar la realizarea planului aşezării,
dar efectiv, probabil a participat la ridicarea primelor clădiri publice sau particulare alături de
civilii, care au însoţit legiunea după aşezarea ei în Dacia venind de la Vindobona. Aici,
trebuie incluşi şi veteranii lăsaţi la vatră după anul 106 din legiunile participante la războaiele
de cucerire.
Deci, trebuie să constatăm că în canabae au existat mai multe ateliere de olărie sau
cărămidărie cu o producţie de materiale de construcţie din ceramică, care era dependentă total
sau parţial de legiunea a XIII-a Gemina, dovada fiind ştampilele comune cu unitatea
militară.
Judecând după numărul de antroponime, cca. 79, trebuie să avem în vedere un număr
mare de ateliere prezente pe teritoriul apulens. Aici, se constată un lucru important
deocamdată doar în puţine cazuri avem de a face cu meşteri cărămidari, care apar prezenţi cu
alte produse precum cele de olărie sau opaiţe etc.
Dar, asemenea oficine trebuiau să fie legate şi de piaţă civilă din canabae, pentru care
lucrau în mod curent şi permanent. Cât de mare este capacitatea acestor ateliere, pe plan local
cuprinzând doar împrejurimile aşezării sau o parte a teritoriului apulens rămâne un deziderat
al investigaţiilor viitoare.
În această producţie privată distribuită prin forţe proprii în mediul civil de la Apulum
şi împrejurimi, în care se încadrează deocamdată P. Ael Terentius (sau –anus), Iulius
Serenus, posibil şi alţii. Dar, se cuvine a menţiona că în tot acest răstimp, deci în secolele IIIII, legiunea a XIII-a Gemina, însăşi, a continuat să producă material de construcţie ştampilat
cu propria siglă cu apelativele primite în decursul timpului etc., fără însă să prezinte numele
comandantului detaşamentului care conducea această activitate.
Prezenţa comună a unor ştampile cu doar numele legiunii, alături de cele cu
antroponime ar trebui studiate în încercarea de stabilirea unor repere cronologice. Din păcate,
în acest moment al investigaţiei arheologice la Apulum acest lucru nu apare posibil.
Un aspect important priveşte datarea produselor tegulare ale legiunii a XIII-a
Gemina însoţite cu antroponime. În general, aceasta a fost făcută până acum pe baza
genticiliului care apare pe anumite ştampile de Ulpius, Aelius sau Aurelius sugerând începerea
activităţii de la data acordării cetăţeniei de la Traianus, Hadrian şi Antoninus Pius sau Marcus
Aurelius.
În acest moment, nu putem oferi alte repere de datare, dar facem o observaţie care
poate s-ar cuveni a fi luată în seamă şi anume probabil activitatea acestor oficine aflate sub
sigla legiunii a XIII-a Gemina nu a depăşit acest statut după formarea muncipiului din timpul
lui Septimius Severus în anul 198, când canabae-le au primit statutul municipal. Aceasta
presupune o reorganizare total civilă a aşezării cu o altă structură de organizare.
Organizarea internă a cărămidăriilor particulare care lucrau pentru armată.
Chiar dacă este greu de reconstituit, imposibil chiar a realiza acest lucru, se pot face
câteva observaţii. Nu este în general, cunoscută organizarea internă atelierelor particulare de
cărămidărie sau chiar de orice fel, din canabae în general, nu se ştie cu câţi muncitori lucrează
un astfel de atelier şi aproximativ la cât se estimează producţia zilnică de cărămizi pe care
trebuia să o producă un muncitor.
În reglementarea lui Urso apare stabilită limita inferioară a unei producţii zilnice de
300 de cărămizi pentru un cărămidar, ceea ce presupunea totuşi mai mulţi oameni într-o
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echipă de lucru 28. În cazul comenzilor, făcute în numele armatei pentru nevoile publice este
probabil că aceste ateliere funcţionau totuşi sub o conducerea centralizată sau de control a
armatei pentru respectarea termenului contractului de producţie încheiat.
Prezenţa unui număr mare de antroponime ar putea sugera probabil menţionarea chiar
şi a unor şefii de echipe 29 provenind din persoanele particulare din canabae (?).
Modul de organizare al cărămidăriilor militare ale legiunilor este în mare parte încă
neclar în literatura de specialitate.
În opinia lui Le Bohec, cărămidăriile militare erau amplasate în afara castrului lângă o
sursă de apă şi de lut, întrucât ele nu făceau parte din Fabrica, care se ocupa doar de
întreţinerea şi repararea armamentului. Atelierele de materiale de construcţie trebuiau să fie
amplasate în afara castrului, pentru a elimina pericolul unui incendiu, întrucât cuptoarele
puteau atinge o temperatura de 1000º . Ele se aflau şi în acest caz, sub autoritate militară 30. În
opinia sa, antroponimele, care apar alături de numele unităţi în acelaşi cartuş semnifică
numele unor simpli soldaţi, ce lucrau în cărămidarii 31.
Într-un studiu privind organizarea cărămidăriilor militare, B. Lörincz, presupunea că
magistri figlinarum nu erau decât simpli immunes 32 şi în acest context, autorul susţinea că
numele prezente pe ştampilele legiunii a XIII-a Gemina de la Apulum aparţin unor simpli
soldaţi, opinie exprimată în acelaşi sens şi de Le Bohec 33.
În schimb, P. Le Roux, în analiza întreprinsă asupra tegulelor cu antroponime
aparţinând legiunii a VI-a Gemina din Hispania, ajunge la concluzia că nume precum cel al
lui M(A)ETIUS CAECILIANUS ar reprezenta centurionul sau subofiţerul responsabil al
atelierului, în schimb, menţionările de simple cognomene fac referire la persoane de origine
modestă 34.
În alte cazuri, cum este cel al legiunii I Italica de la Novae (Moesia Inferior), numele
legiuni Italica este asociat cu următoarele antroponime: FIR(mus), MAX(imus), PROCV(lus),
VETIA(nus) 35. De remarcat că ştampilele nu apar în acelaşi cartuş cu numele legiunii, ci sunt
dispuse separat. Toate piesele au fost descoperite într-o necropolă a oraşului Oescus (punctul
"Prez Livada"). R. Ivanov, care a publicat aceste descoperiri consideră că antroponimele
reprezintă numele unor militari răspunzători de calitatea şi cantitatea cărămizilor 36. În acest
caz, situaţia apare diferită faţa de majoritatea absolută a tegulelor ştampilate cu antroponime
cunoscute în Dacia, problemă asupra căreia urmează să revenim mai jos.
Pe tegulele legiunii a II-a Italica însă, apar ştampile cu următoarele antroponime cu un
singur nume, precum: AMPLIATVS, AVSPICATVS, FABIANVS, FORTVNATVS,
HILARVS, IVVENIS etc. 37. Ei sunt consideraţi simpli soldaţi sau în orice caz persoane de
condiţie modestă civilă. Cum legiunea a II Italica a fost întemeiată cu ocazia războaielor
marcomanice, datarea ştampilelor se face în cadrul larg al celei de a doua jumătăţi a secolului
II şi până în secolul III.

Urs 76, p. 25, apud Le Roux 1999, p. 119, nota 35. Anumite inscripţii incizate surprinse pe cărămizile
descoperite la Apulum menţionează cifra de 293 alături de cifra MI= 1001 cărămizi, care reprezentau probabil
norma de lucru (Băluţă 1999, p. 164, 310 ). În acest caz, norma ar putea fi îndeplinită de 5-6 muncitori.
29
Băluţă 1999, passim.
30
Petrikovits 1975, p. 97; Le Bohec 1989, p. 169-170;
31
Le Bohec 1992, p. 51 nota 70; vezi Horster 2001, p. 130, nota 76.
32
Lörincz 1991, p. 192-194
33
Le Bohec 1992, p. 51-52.
34
Le Roux 1999, p. 118: în Hispania, legiunea a VII Gemina prezintă unele antroponime de tipul LUCI,
MAS(culi), PRI(mi), REB(urri), SEV(eri), VIC(toris) şi METI CECILIANI.
35
Ivanov 1983, p. 42-48.
36
Ivanov 1983, p. 42-48.
37
Winkler 1971, p. 85-138; Benea 2005, p. 91-95.
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În continuare vom lua în discuţie doar acele tipuri de tegule ştampilate ale legiunii a
XIII-a Gemina de la Apulum, care prezintă în mai multe variante, numele unor officinatores.
În cazul tegulelor ştampilate cu antroponime se conturează două categorii distincte: prima în
care personajele nu deţin decât un singur nume, ceea ce presupune că nu deţineau cetăţenia
romană, cum era firesc (precum: Victor, dacă nu cumva ştampila aparţine lui Iulius Victor ( ?
) şi a doua, în care apare toate antroponimele având genticiliul imperial în mare parte recent
acordat de către Traian, Hadrian şi Marcus Aurelius, nelipsind nici genticiliciile timpurii, dar
în mică măsură, precum Iunius Adiutor, Iulius Victor, Iulius Serenus etc.) (vezi anexa 1).
În general, nu s-a căutat explicarea numelui personajului atestat în ştampile, decât
eventual originea etnică a numelui, funcţia deţinută de personajele amintite a fost atribuită
scurt ca fiind "şefii cărămidăriei" legiunii. Din modul de înţelegere corectă a conducerii unei
astfel de oficine se poate înţelege corect nu numai organizarea internă a acesteia, cât mai ales
amploarea ei ca importanţă, aria de întindere a produselor sale etc.
Într-o lucrare relativ recentă, am analizat o ştampila dispusă în mai multe variante
aparţinând lui Aurelius Godes 38. Aceasta credem că oferă un răspuns la problema în
discuţie 39.
Ştampilele acestui atelier apar în cartuş dreptunghiular simplu cu următorul text dispus
pe două rânduri: LEG XIII GEM / AUR. CODES 40, LEG XIII G / AUR GOEI 41, LEG XIII
GEM / AUR GODES 42. Următoarele trei variante prezintă un text uşor schimbat astfel:
AUR.GODES M(anu)/ LEGIO XIII G 43; LEG XIII GEM/ AUR. GOD. FE(cit) 44, LEG
XIII G/AUR .GOD M(anu) FI(cit) 45.
Textul a fost completat de regretatul Cloşca. I. Băluţă prin identificarea în litera M din
antepenultima ştampila a cuvântului manu, adică prin cine anume s-au realizat cărămizile
respective şi anume legiunea a XIII Gemina; lectura următoare a ştampilei având în urma
numelui lui Aurelius Godes, cu literele FE, lectura este corectă, fecit sugerând clar cine a
făcut cărămizile şi anume Aurelius Godes pentru legiunea a XIII-a Gemina; ultima ştampila a
fost citită pentru rândul 2. astfel: Aur(elius ) God(des) M(anu?) FE(cit) 46. În acest caz,
literele care urmează numelui lui Aurelius God (es) sunt clar reprezentate litera M urmată de
FI (nu FE cum presupune autorul), probabil sub influenţa ştampilei precedente (nr. 162),
unde lectura era corectă. Întregirea literelor FI aparţine altui cuvânt , care nu poate fi altul
decât figlina.
În acest caz, lectura poate fi magister figlinae, lectură confirmată şi de ştampila de la
nr. 162. lecturată eronat M(anu) în opinia lui Cl. I. Băluţă.
Intregirea corectă, credem că este M(agister) FI(glinae) în primul caz, iar în al doilea,
litera M se completează la fel M(agister) şi nu M(anu) sau M(iles) cum s-ar putea crede la
prima vedere 47.
Aceste ştampile apar în mai multe exemplare atât pe cărămizi şi ţigle descoperite pe
teritoriul antic al canabelor şi al castrului de la Apulum, mai ales în zona estică a pretoriului
guvernatorului, iar în poziţie secundară la construirea Catedralei Romano-Catolice.
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Benea 2006
Băluţă, IDR, III, 6, nr.158- 161, nr. 162, nr. 163.
40
Băluţă, IDR, III, 6, nr. 158
41
Băluţă, IDR, III, 6, nr. 159.
42
Băluţă, IDR, III, 6, nr. 160.
43
Băluţă, IDR, III, 6, nr. 161; lectura după Cl. I. Băluţă.
44
Băluţă, IDR, III, 6, nr. 162, lectura după Cl. I. Băluţă.
45
Băluţă, IDR, III, 6, nr.163, lectura după Cl. I. Băluţă.
46
Băluţă, IDR, III, 6, nr. 85.
47
Moga 1985, p. 48, presupune pe baza analogiei cu inscripţia de la Drobeta existenţa acestui grad în legiunea a
XIII-a Gemina, fără a aduce un alt argument în favoarea ipotezei.
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Trebuie menţionat faptul că dintre toate tegulele ştampilate ale legiunii a XIII-a
Gemina asociate cu antroponime, cele având numele lui Aurelius Goddes au o largă
răspândire (Micia, Păuca, Şard, Sânnicolaul Mare, Szeged, Ampoiţa, Berghin, etc), fiind
prezente într-o zonă cuprinsă în teritoriul apulens, dar şi de-a lungul văii Mureşului 48.
Termenul de magister figlinae este documentat în mediul militar, atât în Imperiu cât
şi în provincia Dacia.
O confirmare a existenţei funcţiei de magister figlinae într-o cărămidărie militară
dintr-o trupă auxiliară a fost descoperită la Holdeurn (Olanda) într-o inscripţie dedicată zeiţei
Vesta, de către IVL(ius) VICT(or), Mag(ister FIG(linarum) 49. Astfel, apare evident faptul că
în cazul trupelor auxiliare, exista funcţia de magister pentru comandantul cărămidăriei
militare.
Pentru cărămidăriile legionare, materialul epigrafic este mult mai sărac şi oferă
informaţii parţiale referitoare la gradul deţinut de un ofiţer al unităţii. Astfel, sunt atestaţi în
anul 226 p. Chr. cu de gradul de immunis figlinae doi soldaţi din legiunea I Minervia de la
Bonn: Septimius Mucianus imm(unis) figlinarius et Priminus Iustinus imm(unis)
fig(linarius) 50. Gradul în sine nu are o precizare clară a atribuţiilor funcţiei lor, legate probabil
de meseria lor.
La Mainz, în legiunea XXII-a Primigenia este atestat epigrafic un custos castelli
figlinarum, într-o inscripţie dedicată zeului Mars şi Casei Imperiale de către Severus, fiul lui
Alexander soldat în legiune 51. Inscripţia se datează prin menţionarea consulilor Antoninus
Augustus III si Valerius Comasontus în anul 220. Custos Castelli apare în acest caz, ca un
termen tehnic pentru sediul cărămidăriei legiunii. Dar, tot aici este menţionat pe o ştampilă a
legiunii C. C. SECVN(dus) F(ecit vel -iglinarius?) 52.
O cărămidă descoperită la Drobeta, cunoscută demult în literatura de specialitate
păstrează următoarea inscripţie incizată în pasta crudă: Aur.Me-/rcurius. milis c(ohor-/tis). I
Sagitt(ariorum)/ in figlinis magis-/ ter super mi-/ lites LX vel IX scripsit./ Aurelius.
Iulianus/ .mil.co(ho)rtis. prima(e) 53.
Aşadar, comandantul echipei de cărămidari, Aurelius Mercurius era soldat în cohorta I
Sagittariorum cu gradul de magister. Numărul soldaţilor din echipă nu apare clar 9 sau 6o şi
credem că are mai puţină importanţă în acest moment, în discuţia de faţă.
În reglementarea lui Urso apare stabilită limita inferioară a unei producţii zilnice de
300 de cărămizi pentru un cărămidar, ceea ce presupunea mai mulţi oameni într-o echipă 54
ceea ce ar argumenta nevoia de 60 de soldaţi într-o echipă de cărămidari. În atare situaţie,
pentru o legiune, în mod firesc producţia trebuie estimată corespunzător la un număr mult mai
mare de soldaţi.
Funcţia de magister în acest caz trebuie privită ca o funcţie tehnică, probabil similară
de pildă, cu cea a unui magister kampi într-o legiune 55, făcând parte din serviciul
administrativ al unităţii. Funcţia sa trebuie privită ca echivalentă în acest caz, cu cea a unui
centurio supernumerarius 56.
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IDR, III, 6, 81-85
CIL, XIII; 8729.
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AÉ 1930, 33;
51
Jens 1994, p. 67-72.
52
Kurzmann 2005, p. 412, fig. 10.
53
IDR, II, 107; Macrea 1948, p. 279-280
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Urs 1976, 25, apud Le Roux 1999, p. 119, nota 35. Anumite inscripţii incizate surprinse pe cărămizile
descoperite la Apulum menţionează cifra de 293 alături de cifra MI= 1001 cărămizi, care reprezentau probabil
norma de lucru (Băluţă 1999, p. 164, 310 ). În acest caz, norma ar putea fi îndeplinită de 5-6 muncitori.
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Domaszewski 1967, p. 48.
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Domaszewski 1967, p. 49-40; Benea 2005, passim.
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Un argument indirect în acest sens îl poate oferi o descoperire epigrafică, provenind de
la Izmir (Turcia de azi), care menţionează într-o vexillaţie a legiunii a XI Claudia deplasată
în Orient într-una din expediţiile lui Septimius Severus, pe Nonius Felix, care avea în
subordinea sa mai mulţi milites conductores Kastelli legionis IX Claudiae 57. Dedicanţii erau
subofiţeri, activi în legiunea I Italica 58.
Soldaţii din cele două legiuni: XI Claudia şi I Italica, la Izmir au atribuţii care probabil
trebuiesc privite ca sarcini privind aprovizionarea castrului, având calitatea 59 de conductores.
Această calitate conferă atribuţii civile unor ofiţeri: centurioni sau tribuni militari care erau
implicaţi direct în comerţ pentru a realiza aprovizionarea armatei.
Astfel, apare posibilă şi conducerea figlinei unei legiuni prin calitatea de magister.
Soluţia oferită de materialul tegular ştampilat al legiunii a XIII Gemina devine posibilă în
analiza gradelor cu caracter tehnic ale legiunii. Din păcate, pe alte cărămizi ştampilate ale
legiunii a XIII–a Gemina cu antroponime nu mai apare această formulare, care ar întări
argumentaţia noastră pentru această lectură.
Între cele 79 de nume apare şi cel al lui Iulius Marcianus. Prezenţa numelui într-o
inscripţie votivă pentru Mithras descoperită la Apulum a fost apreciată că ar putea fi similară
cu cea menţionată în ştampile. În inscripţie, C. Iulius Marcianus deţine calitatea de
signifer 60. Supoziţia este importantă şi cu eventuale posibilităţi de confirmare, cu atât mai
mult cu cât pe o altă ştampilă a legiunii a XIII-a Gemina cu antroponimul Ael(ius) Bassus)
prezintă o abreviere în urma numelui sub forma de SI(gnifer) 61.
Astfel, ar putea exista o a doua funcţie ierarhică în cadrul cărămidăriei legiunii, cea
deţinută de un signifer. Având în vedere atribuţiile lor, poate că aceştia să fi deţinut evidenţa
producţiei de cărămizi. Poate în acest caz, ei putând suplini pe magistri ?
Un alt personaj prezent pe ştampilele legiunii, care apare într-o inscripţie votivă
dedicată lui Hercule de la Apulum, este Iulius Victor. El deţine calitatea de veteranus 62.
Identitatea numelui însă nu poate să fie un argument definitoriu şi ca atare, supoziţia trebuie
luată în considerare cu rezerva cuvenită.
Se conturează, astfel existenta unei ierarhii militare formate dintr-un magister
figlinarum, care conduce poate o echipa formată din signiferi sau alţi immunes din serviciul de
intendenţă al legiunii a XIII_a Gemina.
***
Analiza de faţă presupune câteva concluzii. La Apulum sunt cunoscute două tipuri de
bază ale ştampilelor legiunii primul în care apare doar numele legiunii şi al doilea, în care
acesta este asociat şi cu anumite antroponime, interpretate ca aparţinând unor şefi ai
cărămidăriei. Între aceste nume apar trei personaje cel puţin care pot fi interpretate ca
persoane civile, deci aparţinând unor ateliere locale din canabae. Prezenţa deocamdată a doar
trei nume: Iulius Serenus, Terentianus, P. Clodius, pe materiale de construcţie, dar şi pe
anumite obiecte 63 evidenţiază acest lucru. Pornind de la aceste exemple s-a conturat ideea
participării atelierelor locale pentru executarea materialului de construcţie din lut pentru nevoi
publice sau militare la cererea autorităţii centrale sau a armatei.
57

AE, 1995, 1512.
Benea 2007, p.91-114.
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Benea 2007, p. 97-114.
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IDR, III, 5, nr. 282. În opinia lui I. Piso ar putea fi chiar şeful cărămidăriei.
61
IDR, III, 6, nr. 115. lectura lui Cl. Băluţă nu a luat în seamă semnul despărţitor aflat în urma numelui
personajului.
62
IDR, III, 5, nr. 91.
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Excepţie face doar P. Clodius ….
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Se remarcă pentru prima dată o activitate economică importantă în canabele castrului
legiunii a XIII-a Gemina de la Apulum şi anume existenţa unor oficine particulare de
cărămidărie, care au lucrat pentru armată, dar şi pentru mediul civil. Nevoile de material de
construcţie pentru ridicarea edificiilor publice în noile aşezări din Dacia romană, poate chiar
militare au obligat autorităţile să apeleze la întreprinzători particulari. Organizarea producerii
materialelor de construcţie din ceramică pentru nevoile provinciei s-au realizat în canabae de
la Apulum. Suntem încă departe de a putea înţelege la adevărata valoare, amploarea şi
capacitatea acestei producţii, de pe o parte şi aria de răspândire în teritoriu a acesteia, de pe
altă parte.
O descoperire recentă a identificat prezenţa în zidăria unei construcţii particulare a
unor cărămizi cu ştampila legiunii a XIII-a Gemina în forma lor simplă, alături de altele cu
numele legiunii asociat cu antroponimele: Aur. Enthimus, Fl. Heliodorus, Fl. Martinus, Iul.
Iulianus, Lucretius Aquila 64 asigură eventuala lor contemporaneitate. Din păcate, piesele au
fost descoperite în mai multe nivele de locuire, sigur ar fi doar momentul în care a fost
ridicată construcţie, în vremea lui Marcus Aurelius. Deci, nu putem afirma cu certitudine ca
ştampila singulară a legiunii a XIII-a Gemina (fără numele vreunui meşter) a fost
contemporană cu toate celelalte tegule ştampilate cu antroponime. Acest lucru nu trebuie
privit ca un lucru ieşit din comun, întrucât însăşi modul de organizare şi administrare a
canabelor îl presupuneau.
Controlul asupra unei astfel de producţii aparţinea probabil legiunii a XIII-a Gemina,
ea fiind efectuată de un magister figlinae (sau –arum), cum este cazul lui Aurelius Godes, de
pildă. În general, informaţiile despre o astfel de funcţie în conducerea oficinelor legiunilor
romane este oferită de anumite inscripţii, în nici un caz de ştampile, ceea ce face greu înţeles
anumite aspecte ale acesteia.
Analiza pastei realizată pe mai multe tegule ale legiunii a XIII-a Gemina din Dacia
Superior au evidenţiat prezenţa iniţială a materiei prime provenind de la Apulum, ceea ce o
dovadă în plus în acceptarea execuţiei locale a pieselor respective.

64

Lascu 2008, p. 110-117
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Fig. 1-6 e. Ştampile ale legiunii a XIII-a Gemina cu antroponime
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