
V. CUL/CA 

CU PRIVIRE LA LAGĂRUL LEGIUNII A XI-A 
CLAUDIA LA DUNĂREA DE JOS 

Inscripţia dezvelită din zidurile cetăţii de Est de la Troesmis. publicată 
cu aproape douăzeci şi cinci de ani in urmă, a readu s În discuţie monu
mentul epigrafic privitor la Durostorum, reprodus de Vasile Părvan în a 
sa : "Inceputurile vieţii romane la gurile Dunării" (p. 60, fig. 37) '. 

Dedicaţia săpată cu deosebită grijă pe marmura de la Durastarum 
in aceeaşi vreme cu altarul de la T raesmis - sub domnia lui Antonius Pius 
- cuprinde pasajul: C(ivibus) R(omanis) ET CONSISSTENTIBUS IN CANA
BIS AELIS LEG(ianis) XI CL(audiae). TextUl interpretat de Pirvan :"pentru 
cetăţenii romani şi cei aşezaţi in tîrgul de baroce de pe lingă lagărul leJiu 
nii a XI-a Claudia" a putut să pară neclar datorită conjuncţiei et, al cărui 
sens Între cives Romani şi consistenfes in concbis, nu putea fi sesizat 2. 

E. Gren, indică in anul 1941 o direcţie de cercetare3, susţinind că prin 
canabae Aeliae trebuie inţeleasă o aglomerare deosebită de aşezarea ci
vilă, - vechiul centru trac Durostorum, - da r argu mentu l hotărîtor 1-0 adus 
inscripţia de la Traesmis a lui L. Licinius elemens, denumit simultan 
quinquennalis canabensium et decurio Troesmensium (quinquennal al 
locuitorilor din canabae şi decurion al locuitorilor din Troesmis). 

Menţionarea lui L. Licinius elemens cu funcţii deosebite in canabae 
şi la T roesmis, nu mai Iasă nici o urmă de îndoială că erau cunoscute două 
aşezări cu organizare administrativă separată, aşezări pentru care s-a pro
pus localizarea pe cele două promontorii vecine. ocupate mai tirziu de În
tăririle numite azi cetatea de Est şi cetatea de Vest'. 

, Cll, III, 7474. 
2 V. Pârvon, Inceputurile vieţii romane la gurile Dunării, p. 155. 
3 E. Gren, Kleinasien und der Ostbalkan in der wirlschaftlichen Entwicklung der 

romischen Kaiserzeit, Uppsalo, 1941, p. 104 (f. Radu Vulpe. Din istoria Dobrogei, II. 
p. 138, nota 84 . 

.. Radu Vulpe, Conabenses şi Troesmenses, SCIV, 3- 4, IV, 1953, p. 569. 
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Radu Vulpe a argumentat pe larg elementele problemei apoi a extins- a 
la Durastorum, dînd În acelaşi timp a bază materială evidentă părerii lui 
Grens. 

Este de la sine Înţeles că pînă la publicarea articolului lui Radu Vulpe 
"Canabenses şi Troesmenses" hotărîtor În elucidarea prob lemei dualitătii 
aşezări lor de la T roemis şi Durostorum, istoriografia nu putea să deose
bească vechile aşezări civile de a~omerările din jurul l agăre lor legiunilor, 
În cazul nostru aşezarea de canabae de pe lîngă castrul legiunii a XI -a 
Claudia, de vechiul Durostorum. 

La Durostorum, spre deosebire de T roesmis unde cetăţile au fost tot 
timpu l vizibile, situaţia din teren nu era favorabilă identifică r; 'i celor două 
aşezări căci urmele monumentale de cultură au dispărut de mult iar cele
lalte sînt mai greu sesizabi le la suprafaţă, Într-un teren plan şi În bună 
parte cu ltivat. 

De obicei toponimul Durostorum este urmat, Între paranteze, de numele 
actualului oraş Silistra (R. P. Bulgaria)6 iar În ultimul timp comuna Ostrov, 
situată la 7 km de Silistra, este considerată ca a fl Îndu-se pe teritoriul 
durostorean7. 

Dar "Tabula Imperii Romani (Romula - Durostorum - Tomis)", Bucu
reşti, 1969, prin faptul că situiază Durostorum în Moesia Inferior şi Ostrov 
in Scythia Mi nor1l, nu face decit să adîncească confuzia şi să aducă un 
nou punct obscur, căci nici un izvor istoric nu Îndreptăţeşte susţinerea că 
teritoriul durostorean a fost secţionat de graniţa lui Diocleţia n. 

In atare s ituaţie Încerca rea de a pune de acord izvoarele cu situaţia 
din teren este nu numai utilă dar şi necesară. 

Se ştie că legiunea a XI-a Claudia a fost adusă la Durostorum de 
către impăratul Tra ian, cu ocazia războaielor dacice şi s-a susţinut că aşe
zarea de canabae a dat naştere oraşulu i Durostorum9, sau că din momen
tul stabilirii legiunii a XI-a Claud ia la Durostorum, localitatea intră În isto
rie 10, Astăzi este clarificat că Durostorum nu a luat naştere din a şezarea 
de canabae ci din dezvoltarea în continuare a aşezării cu nume trac" ; 
nu este Însă mai puţin adevărat că lagărul legiunii a XI-a Ca ludia Împreună 
cu aşezarea de canabe din jur. au contribuit în timp la dezvoltarea centrului 
tracic romanizat, cont inuu populat şi extins tocmai da torită contactului 
strîns cu lagărul militar, astfel că sub Mare Aurel a putut să devină Muni
cipium Aurelium Durostorum 12. 

5 Radu Vulpe, ibid. p. 571. 
6 Tabula Imperii Romani (Romula, Durostorum - Tomis) Bucureş ti 1969 p. 40. 
7 Radu Vulpe, Din istoria Dobrogei, 11 , p. 173. 
S Du rostorum, p. 40, Ostrov p. 55. 
9 Ion N. Dia nu, Istoria legiunei XI Claudia şi origina oraşului Durosto r (Si/is tra), 

Buc, 1888, It. 88. 
10 Gh. Popa lisseanu, Incercare de monografie asupra cetăţii Drâstoru lui, Silistra . 

1913, p. 29. 
" Radu Vulpe, Hisfoire ancienne de la Dobroudja, in la Dobroudja, 1938, p. 85. 
12 Radu Vulpe, D.J.D. J1, p. 166. 
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Deşi În secolul al II-lea Ptolomeu menţiona la Durostorum Legiunea 
1-0 Italica 13, monumentele de cultură materială nu au depus pînă in pre
zent mărturii În favoarea sa, astfel că nu avem deCÎt să punem afirmaţia 
autorului a lexandrin, pe seama confuziilor de care autori i a nti ci nu erau 
cruţaţi. 

Primul izvor istoric care menţionează la Durostorum un corp de trupă 
atestat arheologic - legiunea a XI -a Claudia - este "Itinerarium Antonini", 
intocm it În a doua jumătate a secolului al III-lea după un model de la 
Începutul aceluiaşi secol 14• 

Popa Lisseanu. Într-o Jncercare de monografie asupra cetăţii Drâsto
rului", situiază ruinele "vechiului Durostorum la vre-o 4 km spre Ostrov!' 
dar indică tot aceeaşi d i stanţă pentru un "şanţ" al lagărului legiuni i a 
XI -a Claudia, căci În stadiul cunoştinţelor la Începutul secolului, topo
nimul Durostorum putea include pe lîngă aşeza rea băştinaşă. atît aglome
rarea de canabae cit şi lagărul militar15. La menţinerea confuziei a contri
buit neindoios faptul că cercetări sistematice asupra Municipiului Aurelium 
Durostorum, care nu ar fi Întîrziat să clarifice punctele obscure, nu au fost 
Încă Întreprinse 16. 

Să încercăm deci un examen critic asupra situaţiei din teritoriul 
durostorean. 

Deşi În literatura de specialitate Silistra este echivalentul actual al 
oraşului roman Durostorum, numeroase şi bogate urme de cultură mate
rială din epoca romană apar pe o Întinsă suprafaţă la est de citata aşe
zare modernă, pe teritoriul românesc, la o apropiere relativă de ea. Aceste 
vestigi i pot fi urmărite În mod deosebit În profilul malului Dunării, la sud 
de drumul naţional nr. 3 Bucureşti-Constanţa, pe o fîş ie de teren cuprinsă 
intre kilomet rii 129-132. Resturile de cultură sînt mai l1umeroase, atît În 
arătura terenului plantat cu viţă de vie, cit şi În ruptura malului, În drep
tul kilometrilor 131, 400 şi 132. (Fig. 1). 

În profilul malului care se surpă de la un an la altul ca o consecinţă 
a fluctuaţiilor de nivel al apelor Dunării, apar destul de numeroase gropi 
casnice, umplute cu resturi ceramice şi alte urme de cultură materială. 
Uneori, din loc În loc, sînt vizibile resturi de zidărie, din piatră sau din 
cărămidă, tuburi de canalizare şi alte părţi de construcţii. 

13 Ptolemeu, Indreptar geografic, III. 10, 5. 
14 ftinerarium Anfonini, 233, 4. 
15 Gh. Popa Lisseanu. op. cit.. p. 39 şi 49. 

Vezi şi Kalinka , Antike Denkmăfer În Bulgarien, Wien. 1906. nr. 380 ... van der 
Maurern des alten KasteJls ins Donaubett abgesturtz ... ; Real Encyc/opedie d. c/ass . Altert
umswissenschaft (Pauly W issowa) V. p. 1863 ... jetz eine ausgedehn te Ruinenstab!e. ce. 4 km. 
Qstlich von Silistr.ia (zwischen dieser Stadt, die bulgarisch Drster hei sst, und Ostrov); 
A. Frova, Pitturo ram ana in Bulgaria, Roma 1943, p. 10 ... in tutto la spazio ha Silistra 
ed Ostrov si trovano a vanzi antichi riguardanti tanto I'occampamento che la cittel ... 

16 Gh . Florescu. Monumenti onfichi di Durostorum (. .. A Silistra (Durostofum) non şi 
sono fatti scavi sistematici ... ) În Dacia, IX-X, 1941 - 1944, p. 427; R. Constantinescu, Les 
martyrs de Durostorum, în Revue des etudes Sud - Est Europeennes. V, 1967, 1-2. p. 5, 
20, nota 79. 
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Faţă de situaţia actuală, distanţa intre Silistra şi cele mai depărtate 
vestigii, nu depăşeşte 3 km., ceea ce principial nu contrazice constatarea 
lui Popa lisseanu căci, pe Iingă lipsa precizărilor asupra reperului avut in 
vedere. informaţia este de fapt o apreciere şi nu rezultatul unor măsură
tori. 

Observaţiile noastre au urmărit să verifice in ce măsură se poate sta· 
bili locu l aproximativ al situării lagărului leg i unii a XI-o Claudia şi raportul 
dintre acesta şi restul urmelor arheologice. 

1. - O primă particularitate ne-a atras in mod deosebit atenţia, 
anume că deşi resturil e de ţigle, alane şi mai cu seamă cărămizile, abundă 
in zonele amintite, astfel de materiale ceramice purtînd ştampilele produ
cătorului se găsesc numai pe o foarte scurtă fîşie a malului Dun ării, vecină 
ind icaţie kilametrice 131, 700-131, 900, de pe drumul naţiona l nr. 3. Exa
minînd un lot de 49 ştampile, întregi sau fragmentare, identificate de noi în 
locul respectiv 17, cît şi un alt lot de peste 80 conservate în muzeul din 
CăIăraşi, de aceeaşi provenienţă, am putut stabili că toate, fără excepţie. 
aparţin legiunii a XI-a Claudia. Varietatea de forme şi grafie, ne îndrep
tăţeşte să le atribuim unei perioade de timp destul de mare. 

Dintre cele aproximativ 130 ştampile studiate, se izolează un număr 
de şase in conţinutul cărora se menţionează atelierul ceramic al castrului. 
Ştampilele sînt aplicate pe cărămizi de dimensiuni diferite, (29 X29X4; 
29,5X17,5X5 ; 29X 17X5,5 cm) sînt de două mărimi (8,5X4,8 ; 9,6X4,7 cm) 
ş i se citesc: 

lEG XI el 
FIG KAS 

Legia undecima Claudia, fig/ina kastri). Scrierea este întotdeauna retro
gradă, dar în trei cazuri numărul legiunii este scris corect (fig. 2.). 

2. - Tot in zona bogată in cărămizi, tigle şi olane prevăzute cu ştam 
pilele legiunii a XI-a Claudia, au fost găsite trei plumburi considerate de 
caracter comercial. pe care se citeşte cu destulă uşurinţă menţionarea 
aceleeaşi legiuni precedată de sigla K, pe care om interpretat-o cu ajuto
rul ştamp ile lor de pe cărămizi, ca fiind reducerea la iniţială a determ inan
tului kaslrum 18 fig. 3). 

Chiar dacă pentru moment rămîne un punct obscur fa ptul că nu 
putem arăta cu siguranţă in ce măsură plumburile au fost expediate pe 
adresa ca strului sau, din contră, au fost aplicate de costru pe anumite 
ambalaje cu efecte in curs de expediere, localizarea lagărului nu intim
pină dificultăţi căci este greu de presupus că din castrul legiunii, aflat pe 
acelaş teritoriu durostorean, se vor fi expediat trimiteri sigilate, la numai 
2-3 km. 

17 Vasile Cu l-ică. Cărămizi, ţigfe şi olane cu ştampila legiunii a Xf -a Claud ia . gă site 
in canabae Aeliae. in Pontice 3. Constanţa. 

18 Vasile Culică, Plumbur; ale legiuni; a XI-a Claudia găsite in sud-vestul Dobro
gei, În S.C.N" V. 1971, p. 193-197. 
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In consecinţă am susţinut că plumburile cu caracter comercial, pe 
care se citeşte K(astrum) LEG (io) XI Claudia), constitue o dovadă convin 
gătoare asupra existenţei taberei militare pe locul găsirii lor. sau in ime
diata apropiere. Numărul lor este un indiciu demn de luat În seamă că 
plumburile nu au putut ajunge întîmplător intr-un teren in core şi cărămi
zile ştampilate menţionează castru!. 

3. - O a treia categorie de monumente vine să sprijine această loca
lizare. anume fragmentele de mortario, vase caracteristice. de obicei lu
crate din lut, cu tiparul, utilizate la zdrobirea cu ajuto rul unui pisli/lum. a 
boabelor comestibile, de regu lă fierte. Această categorie ceramică răspin
dită in deosebi in secolele II -III e.n., intrind in inventaru l tabere lor militare 
sau in gospodăriile modeste ale soldaţi lor 19, este relativ substa nţial repre
zentată in zona atribuită lagărului şi iri imediata lui apropiere. Diferite 
fragmente ştampilate , caracteristice, au fost publicate de noi 20. in total au 
fost găsite in ultimii ani şase ştampile provenind din cinci vase diferite şi 

numeroase fragmente fără ştampilă. (fig. 4-5) Unul din fragmente, pre
văzut cu un rest de ştampilă englifică. prezintă unele caracteristici şi o 
uşoară vitrifiere care ne îndeamnă să apreciem că este un rebut, deci ie şit 
dintr-un atelier local. Deşi conţinutul ştampilei , fragmentar, a rămas nedes
cifrat, simplitatea textului pare a ind'ica un produs de tabără şi nu al unui 
particu lar. Avem deci dovez i, nu numai că ostaşii, direct sau prin familiile 
lor, utilizau mortaria aduse din centre cunoscute, purtind ,emnele de fabri
caţie ale unor producători cunoscuţi, sau atesta ţi pentru prima oară in 
in castrele de pe teritorul ţări i, dar şi că atelierele taberii produceau 
pentru uzul corpului militar aceste vase specific ostăşeşti. in a ceastă situ
aţie nu ne putem gindi deci t tot la un atelier - o figlina - d in cadrul 
taberei legiunii a XI-a Claudia. 

4. - Cel de al patrulea argument adus de noi in sprijinul l ocalizării 
lagărului militar, este un relief de plumb cu diametrul de 4,4 cm., pe faţa 
căruia este redat În conditii artistice satisfăcătoare o scenă În legătură cu 
activitatea desfăşurată de Împăratul Traian pentru cucerirea bastionului 
dacic (Fig. 6). 

Piesa prezintă o mare asemănare cu reversul unor monede emise În 
onoarea Împăratului. Relieful prezintă pe impărat in golop spre dreapta, 
deasu pra unui dac doborit la pămînt, pregătindu-se să- I străpungă cu su
liţa, În t imp ce acesta se apă ră cu un scut hexagonal alungi!. Pe lingă 
alte deosebiri mai puţin esenţiale faţă de reversul tipului monetar pe care-I 
imită, relieful introduce in alegorie o Victorie indreptind spre impărat o 
cunună 21. Tipul monetar a fost datat Între anii 104-110, dar noi, pentru 

1!1 D. Tudor, Oltenia Romană, ed . 111, 83, 85-86. 
20 Vasile Culică, Un nou mortarÎum cu ştampilă, descoperit in Dobrogea in SC/V, 

16, 2, 1965 p. 373-377; Idem, Ştampile pe mortaria găsite in sud-vestul Dobrogei, SCJV, 
2.22. 1971, p. 331-336. 

2\ Vasile Culică, Un relief de plumb privitor la luptele Împăratului Tr=s ian pentru 
cucerirea Daciei, SCIV 4, 23, 1972, p. 651-657. 
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raţiuni arătate in articolul de sub nota nr. 21 - am propus ca perioadă 
posibilă de emisiune pentru diferitele variante ale tipului monetar, ani i 
104-105, iar pentru medalionul de plumb anul 105. 

Este totuş i uti l ă menţionarea că emisiunile tipului monetar inchipuind 
pe împărat sub braţul ocrotitor a l Victoriei, anticipînd momentul incoro 
nării. in timp ce zdrobirea Daciei, pe jumătate căzută, este iminentă, au 
fost concepute Ca parte integrantă dintr-un prag ram complex de acţiuni 
preparatorii, fără precedent, al cărui efect psiholog ic nu mai solicită 
dovezi. intrucit existenţa reliefului de plumb nu poate fi inţeleasă in afara 
rolului atribuit emis iunilor monetare din care a fost inspirat, Îi atribuie un 
caracter militar şi Ca atare prezenţa lui în incinta lagărului legiunji a XI-a 
Claudia sau in imediata apropiere este in concordanţă cu faptul aducerii 
de către Traian a acestei legiuni la Durostorum. Infirmind o părere mai 
veche potrivit căreia eve nimentul s-ar fi produs după consumarea defin i
tivă a conflictului dacic 22, prezenţa medalionului emis inainte de finele 
anului 105 ne dă posibilitatea nu numai să Întărim susţinerea că aşezarea 
lagărulu i la Durostorum se datează imediat după primul război (103-105) 23, 

dar şi să aducem o nouă dovadă, din chiar primii ani, in sprijinul localiză
rii taberei. 

Odată preci zată pe teren poziţia lagărului militar, ni se pare uşor de 
adăogat că numeroasele resturi de cultură materială, aflate mai cu seamă 
la vest de acesta, pînă prin dreptul indicaţiei kilometrice 131, 200 - de 
fapt nu avem pretenţia unei delimitări strict topometrice - aparţin acelor 
canabae Aeliae legionis XI C/audiae, la care se referă inscripţia invocată 
la inceput, cind pomeneşte de consistentes in canabis. 

22 1. N. Dianu, Istoria legi unii XI Claudia şi origine oraşului Ourostor (Silistra) Suc. 
lBBB, p. 86. 

23 Radu Vu lpe 0./.0 ., II , p. 96. 
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Fig. 1. Schiţă cuprinzind teritoriul oraşu lui Durostorum, poz iţia lagă ru lui Legiunii 
o XI.Q Claud ia şi o aşezări i de canoboe. 

Fig. 2. Ştampi l e cu menţionarea atelierului ceramic al castrului Legiuni i a Xl-a 
Claudio. ap l icate pe cărămizi. 



Fig. 3. Pl umburi comerciale cu indica rea castru!ui legiun ii a XI ·a Claudia (K lEGX!) . 



Fig . 4. Mortarium Întregit şi două ştampile aplicate pe vase similare. 
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Fig. 5. Ştampile de producători aplicate pe mortaria. 

Fig. 6. Medalion de plumb rep rezen
tînd alegoric pe Împăratul Traian 

infringînd rezistenţa poporului doc. 




