A. RADULESCU

ATELIERE CERAMICE MILITARE DE-A LUNGUL
DUNĂRII DE JOS
Cercetă rilor arheologice din ultimii 25 de ani efectuate în Dobrogea
intr-un mare număr de aşezări romane, li se integrează organic şi acelea de pe întreaga întindere a malului drept al DW1ării de la Durostorurn şi pînă la vărsarea fluviului în mare, cu rezultate ale căror implicaţi i în viaţa ecinomică a provinciei îngăduie unele determinări
directe legate de activitatea meşteşugărească a unităţilor militare. Unul
din aspectele vieţii meşteşugăreşti , civilă sau militară, se poate pune
în lumină în această parte a întinsei frontiere din îndepărtatul colţ
nord -estic al imperiului, graţie, pe de o parte cuptoarelor de ars ceramică, cercetate în puncte ca Altinum-Oltina, D inogeţia -Garvăn, sau
Noviodunum-Isaccea, pe de altă parte, imenselor cantităţi de mater iale
din pămî nt ars apărute în săpăturile efectuate în majoritatea centrelor
de e po că romană din sistemul de fortificaţii a frontierei imperiale de la
Dunărea de J os. In chip special, atenţia n e este reţinută de materialul
"eramic folosit în construcţii! (cărămizi, ţigle, olane etc.) cu ştampilă care
atestă activitatea m eştcşugărească pe Limes-ul dunărean a legiunilor sau
unităţilor auxiliare în Scythia Mică. Folosind suma datelor istorice. epi-grafice şi arheologice vom încerca a determina centrele militare în care
s -au produs ma teriale ceramice, considerînd ca fiind de un interes sporit şi pentru identificarea formaţiunilor m'ilitare care au staţionat pe
Umes.
Infiinţată pentru paza acestui ţinut îndepărtat al imperiului, încă
d in vremea lui Augustus, Classis Flavia Moesica 1 îşi dovedeşte activitatea în domeniul producţiei ",eramice in mai multe puncte de staţionare
de pe malu1 drept al Dunării Inferioare prin mari cantităţi de cără mizi
I RE, 3, col. 2647-2648; V. Pârvan, Getica, p. 596; lst. Rom. 1, Buc. 1960.
p. 296, 484, 486, 522 ; R. Vulpe, Din istoria Dob1'Ogei, II, p. 61.
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necesare diverselor construcţii. Astfel un hypocalLstlL1n amenajat din
caramiZI. între care peste 20 de exemplare purtînd ştampile variate şi
cu inscripţii diferite ca formă, dar toate cu numele flotei dunărene, afost descoperit de curind la Noviodun'Um 2. Putem reţine două forme:
CLASSIS F(lavia) iVl(oesica) şi CL(assis) FL(avia) iVlY(sica). Tot la Noviodunurn, în necropola cetăţii, a fost găsită împreună cu o altă cără
midă cu ştampila notei şi o monedă de la Vespasian J . Această descoper1re constituie un reper util pentru încercări viitoare de orientare în:
problema epocii de funcţionare a unor ateliere ceramice pe lîngă centrul de staţionare al flotei de la Noviodunum.
Desigur nici apariţia fragmentelor de cărăm i zi ştampilate , în cazul aşezării de la Noviodunum ca şi 111) celelalte cazuri despre care vom
aminti, nu constituje o dovadă suficientă a funcţionării în centr ul respectiv a unor officinae militare. Dar, abundenţa măr tu riilor, descoperirea lor în cetate sau în imediata ei apropiere, existenţa in zonă a condiţiilor optime de funcţio nare al atelier elor şi, adăugăm neapărat, dacă
ţinem seama de importanţa strategică a centrului de la Noviodunum
ca punct de staţionare a flotei de pe Dunăre atunci avem toate motivele să credem că viaţa meşteşugărească militară s-a ilustrat la vremea
respectivă cu ateliere ale căror urme nu se vor mai lăsa mult căuta te în
cadrul cercetărilor viitoare. Descoperiri r ecente în st a ţiunile de pe malul Dunării ne permit,acest stadiu al cercetărilor noastre să luăm J:n
discuţie două f ragmente unul de cărămidă, cel de al doilea de ţiglă.
Desigur numai un singur fragment este departe de a ne convinge că a
fost fabricat în acel punct, dar socotim că nu acest aspect este important, important fiind faptul atestării pe baza ştampilelor a unor formaţiuni militare în aceste staţiuni şi care demonstrează implicit că acea
unitate sau subunitate militară îşi avea atelierele sale ceramice. Indiferent unde va fi funcţionat, atelierul a existat jar produsele puteau fi
vehiculate pe Dunăre în diverse puncte. Cu atît mai mult, va fi greu
de fixat centrul de producţie deoarece pe lîngă cuptoarele cunoscute
pînă acum în aşezările de pe malul Dunării nu s-au găsit î ncă resturi de
produse ştampilate. Cît priveşte produsele diverselor ateliere care vor
Ii funcţionat în interiorul provinciei este mai greu de crezut că vor fi
aj'uns pînă la Dunăre. Atît drumurile cît şi greutatea materialelor de
construcţie îngăd'Uiau mai puţin vehicularea lor. Ar rămîne deci de admis, ipotetic, că cele două fragmente ceramice ştampilate pe care le
vom discuta, fie vor fi ajuns în locurile de descoperire pe calea apei,
fie sînt produse pe loc. Oricum aria lor de răspîndire se circumscrie
li7nes-ului din părţile Dunării Inferioare.

în

2 SC I V 1-2, 1054. p. 181 ; I. Barnea, Săpătul'ile de salvare de la Noviodunum,
tn MCA, IV, 1957, p. 165, iig. 13; L Barnea, B . Mitrea, Săpăturile de salvare de la
Novidunmn lsaccea, în MCA, V, !f.J58, p. 159; Gheorghe Ştefan, L Barnea,
M. Comşa, R Mitrea, Şantî.el'ul a1'heologic Ga1'văn, în MeA, VII, 1961, p. 595.
3 E. Bujor, S. Gavrilă, Sc1pătul'ile de salv u1'e eli n cimitirul roman ele la lsaccea,
in MeA, VlI, 1961, p. 396.
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Primul fragment, cel de cărămidă, din pastă bună ş i de culoare
roşie închisă, cu litere r eliefate într-un cadr u drept unghiular imprimat
in pasta crudă, s-a descoperit mai de mult la Izvoarele-Pîrjoaia, sat
aşezat în sud-vestul Dobrogei, pe malul Dunării, despr e care, se crede
că poate fi identificat cu antica Stwiclava". î n ştampilă, distingem
grupul de litere COCVS. Ni s-a părut vercsimil să reconstitium CO(hors 1)
C(laudia) V(eterana) S(ugambrorum) sau S(ygambrorum), unitate militară al cărei nume ne este cunoscut şi din alte documente ce provin din
staţiunile de pe Dunăre;. Se ştie că această unitate a staţionat în Moesia Inferior între anii 26-27 pînă în 86 e.n. 6, avind sediul la Durostorum, în apropierea căruia se află satul Izvoarele - antica Suciclava 7.
Soldaţii cohor tei de Sugambri şi- au organizat în apropiere, poate chiar
În mai multe puncte de pc Dună re, atelier e pentru prod ucţia de cără
mizi, ţigle, olane etc.
Cel de al doilea fragment, aparţine unei ţigle. Ştampila se conservă în bună parte. Fragmentul a fost descoperit la Sacidava in cad r ul
campaniei de săpătu ri din vara anului 1972 S. în pămîntul de umplutură
de lîngă zidul de i ncintă.
Intr-un cadru dreptunghiular puternic impr imat în pastă Se disting clar literele in relief scr ise invers ICIL. Latura din d reapta s par tă
a făcu t să di spară începutul inscrip ţiei. Reconstituim totuş i aproape s igur Coh(ors) 1. CIL(icum).
Această unitate este atestată după anul 100 e.n. in Moesia Infer ior de mai multe izvoare"' în cazul nostr u, fragmentul ştam p ila t ce
atestă numele acestei cohorte nu numai că î nlătu ră orice î ndo i ală privind cadrul geografic al Moesiei Inferioare în car e a activat cohorta de
cilicien i JO, dar aduce ştirea unică pînă acum privind ex i stenţa atelierului ceramic ce-i aparţinea.
t,

RE, S.v. Sucidava, col. 5GO ; D. M . Ionescu (Dobrogi an.u). Dobl'ogea în>\ pragul

veacului al X X -lea, Buc. 190-!, p . 529; P. Diaconu, în Bisel'ica ortodoxă Tomânii.
LXXXI. 1963, p . 546- 550; V. Culică, in SCIV, XVII, 1966. p. IR9-1V5; R. Vulpe,
La limite meridionale de la province Romaine de Scythie. in Studia Balcanica.
Recherches de Geographie historique, I. Sofia, 1970. p. 43-44.
5 CIL, XXI, nr. 44 şi 78; cărămida din KutIoviţa, în CIL, ur, 12529 ; Ret.:-ue
archeologique 1927, nr. 95 - insc ripţie care îi atestă prezenţa sa în Frigia, pe vremea lui Hadrian, unde se transferase din Moesia Inferior.
G W . ,"~!agner, Die Dislocation der romischen Auxiliarformationen in den
Provinz en l\loricum, Pannonien, Moesien unel Dakien van Augustus bis Galliellll.!i,
Berlin, !f138, p. 185.
7 Sucidava, respectiv Izvoarele-Pirjoaia se află la nord-est de Silistra-Durostorum, cu circa 10-12 km.
S Săpăturile iniţiate şi subyen ţ ionate de Muzeul de arheologie Constanţa,
sint conduse de către C. Scorpan căruia îi mulţumesc aici că mi-a îngăduit să
folosesc acest fragment de tiglă cu insc rip ţ ie.
9 CIL XVI, 78, (descoperită la Giurgiu); 1. Venedico...-, în Iz vestia, V<otma.
IX, 1953, p. 61-68 ; CIL, III, 14-137, 2 : D. Tudor, Cohors 1 Cilicw1t ilt Scytltia Mina/'
şi Taurida In Analele Universităţii C. 1. Parhon, Bucureşti, Seria Şiiinţ,e Sociale 91
Istorice. 5, 1956. p. 50 şi urm.
10 D. Tudor, op. cit ., cu ale sale consideraţii, care, la vremea apari\iei arti colului, implica atîtea rczen·e.
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Localizate cu aproximaţie în jurul Dinogeţiei-Ga rvăn, atelierele
cohortei a II MattiacOfUlu au fost active în s~c. II. , dar cele mai importante centre milit are cu numeroase ateliere de produs ceramică, ră
mîn T roesmis ş i DUTostofum - primul, reşe dinţa pentru scurtă vreme
a legiu nii a V-a Macedonioa lI , cel de al d oilea a legiunE a XI-!a Claudia 11.
Descoperiri ocazionale cît şi unele săpături de salvare f ă cute în
pu ncte mai apropiate sau mai depăr ta te de Troesmis (ca de exempl u
H istria iar r ecent la Callatis) au pus în lumină ţigle cu şta mpila leg iunii a V ~a Maced onica. Dar pîn ă la această dată nici o descoper'ire nu
permite localizarea vreunui atelier ce-i aparţinea. Nu este exclus însă
ca în cazul cuptorului de la Teliţa 13, din zona rurală a Troesmisului,
unde s-a găsit o ins tala ţie bine conservată cu depozitul de proiectile
a lături di n; lut, să aveln dovada unor officinae de caracter militar strîns
legate de activitatea în acele părţi a vreunei un i tă ţi dislocate de la
TroesmlS.
In chip fi resc dovezile privind activitatea ,meşteşugăre ască, ceram i c ă , a legiunei a XI-a Claudia, a căre i prezenţă la Durost orum a Însemnat un timp de mai multe veacuri sînt mult mai numeroase, atest înd o activitate cu mult mai pr oli fică ,
In colecţii de, sta t sau particulare se află o mare cantitate de fragmente de ţigle, cărămizi, olane etc., cu .ştampile J4 provenind din zona
aferentă Durostorum-'ului. Ele se prezintă într-un r epertoriu foarte interesant ca formă şi mani eră de redat numele legiuniL Cu sau fără ligaturi, scrise normal sau invers, cu litere drepte sau cu rsive, totul demonstrează o variată şi îndelung ată preocupare al meşterilor soldaţi In
atelierele legiunii. Că au existat numeroase ateliere în zon a învecinată
a oraşului de reşedinţă a legiunii nu mai este nevoie să o spunem, P e
o arie întinsă la nord sau la sud, - de-a lungu1 Dunării - au fost descoperite materiale ce ates tă direct intensa ,activitate a unor ateliere militare, fiecare avîndu-şi ştampila proprie, ceea ce se deduce prin diferenţele de formă a c artu ş ul u i. a literei s au al conţinut ului. Să cităm
cîteva exemple mai interesante:
1, -

2, ~, -

LEG(ionis) XI CL(audiae) FIG(linae) KAS(trîs)
LEG(ionis) XI (Claudiae) P (iac) F(idelis)
LEG(ionis) XI CL(audiae) F(iglin ae) TRA(ns) M(ariscae),

11 RE, col. 1574: sub Claudius L eg. a V-a Macedonica se afla la Oescus, sub
Ner o, în orien t (Pon t ş i Armenia) apoi în Iudeia; odată cu Vespasian revine la
Oescus ş i spre sfirş i tul domniei lui T rai an va fi m utatii la T roesmis. Aici va sta
pînă sub Marcus Aurelius. Vezi ŞI PtoLemaios IiI, 10, 5. Cl'. Tocllescu, Monumente
epig-rafice şi. sculpturale, p. 68 şi urm; A. Betz, î n RE, s .v., Tl'oesmis, coL 5!H şi urm.
J2 P to lemaios, nI, 10, 3; Jl in. Ant., p. 223, 4; No t . Dig-n., 01'" XL, 33-35 i RE,
c ol. 98. Pentru d iferitele cărămizi şta mpilate , vezi şi 12526 şi Dessau, ILS, 9112;
R. V ulpe, r. Barnea în , Din isto1'ia Dobrogei, II, passim .
13 Să păturile la cupt orul de la Tel iţa a fost execu tat ă de către S. Gavrilă,
c are a avut amab ilitatea să-mi pună la disp o ziţie note, planuri şi fotografii .
H Intre colecţiile mai j;nportante reţine m: Col e cţia P . P apahagi de la Si listra,
a lui V. C uli că , acu m la Că IăI'a şi ; Cole cţ iile Muzeului " T al om îţa" din CăIăraşi şi ale
Muzeului de arheol ogi e Constanţa .
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Atelierele acestei legiuni, dovedite prin cărămizi ştampilate se, află
chiar şi în oraşele de pe litoral la Tomis, la Callatis, ca să nu mai amintim de unele descoperiri din dreapta Dunării, la Cuza Vodă l î ngă Că
Iăraşi sau la Drajna de J os 13 ,
Numeroase sint dovezile despre funcţionarea unor ateliere ceramice militare şi pentru o altă legiune a cărei pre zenţă la gurile Dunării
este de dată mai recentă. Din literatura arheologică mai veche' rezultă
că s-au făcut numeroase descoperiri de cărămizi ştampilate cu Il'u mele
legiunii I-a Italica nu numai între frontierele fostei provincii ci şi in
afara ei J6 . Amintim că în tegulariul Muzeului de arheologie Constanţa
se păstrează d ou ă ex emplare cu ştampila acestei legiun i. P e ştampila
primului exemplar se poate citi LEG(ionis) I ITALI(cae),
AI doilea fragment prov ine de la CalJatis - fă ră să postulăm prin
aceasta existenţa vreunui atelier aici, deşi s-a descoperit 'un cuptor de
ars ceramică 17 şi are pe el literele LEG 1. Evident LEG(ionis) I
ITAL(icae).
To't din literatura mai veche ştim că s-au descoperit la Dinogeţia
Garvăn, la Nicul'iţel lîngă NOuiodunulI"t, cit şi în împ rejurimile T r oesmisului cărăm i zi ştampilate CLI numele legiunii 1 Iovia Scytica 18
Sub împăra tul Anastasius efortul militar al imper iului la Dună
rea de Jos ilustrat şi de construcţi ile militare, :atelierele ceran1 ice pentru materialele de construcţ i i sînt bine atestate 19. Lăsînd deopar te descoperirile lui V . Pârvan de la Histria, cu cărămizi ce purtau ştampila lui
Anastasius, ne oprim aici asupra celor descoperite la Dinogeţia 20. Sînt
ma i m ulte exem plare ce diferă ca formă şi tip - semn al provenienţei lor din ateliere diferite, Textul tuturor ins c ripţiilor este în limba
latină, dar mai totdeauna incomplet. O singură ştampilă din Iotul de la
Dinogeţia are imprimat corect textul:
+, Imp] ERAT(or) ANASTA(sius).
Deasupr a şi dedesubtul acestui' text sînt imprimate literele TIN,
pe care iniţial cercetătorii nu le-au putut in ter preta corect. Dar, o' descoperire ulterioară, cu un text mai complet .a permis o reconstituire
15

Gr. Florescu, în Capidava,

Bu c ureşti,

1958, p. 15, nota 2.

16 I st. Rom.. 1, p. 372; 520 şi 521. f ig. 115.
17 C. Iconomu, Cel'cetc1ri arheologice la MangJlia şi Neptun, in POlitice r,
Constanţa .
1968, p. 235 şi urm.
18 Hin. Ant., o m enţi onează' ca pe un topo n im: Scythica. De fapt este Leg. 1
Ioda Seylhi.ca, car e împreună cu Leg. Il Here. îşi 8\'eau sediul în Scythia - prima
la Troesmis, secunda la Nov iodunum. Not. Dign. OI'. XXXIX , 32-34, cu deosebi r ea
c ă le inversează sediile. RE, col. 1407 : C. Moisil, O ?towL inscripţi.e g(Ls'ită în Dobrogea, în Convorbiri literare. XXX I X. 1005 . n r. 6, p . 56-1; V. Pârvan, Salsot:ia,
Bucu reşti. 190G, p. 26: Gh . Şte(an , în Ba1cania. VTT, ]9.J4. 2, p. 34.4- :348.
J'.J Theophanes, Chl'ono(jl'aphica, AM. 5fl9-! , Bonn. 1839" p. 222, r. 3-4 (= C. de
Boor, Leipzig. 1883. p . 1-1 3. r. ::G-27). e L E . S tein , Hi stoire clu Has- Elnpi1'e, t. [-ere:
De l'Etat romain ,,\ n::tat byzantin (28-1--1 76 ). Paris, 1959. p . 88-00; P. Lemerle,
Invasions et ntigl'atores dans le~ Balkans depuis la fi.n de l'epoque' l'o rnaine jusqu'au
VIII si.ecle. în Revue historique, t. 211 , 195..1" p . 283-28-1, Ist. Rom.. r, p. 597-599 ;
r. Barnea, i n Din istoria Dobrogei, II , p . 40D- 415.
2(1 L
Barnea, Contl'i.bu/ion the Dobl'uclja histol'Y, undeI' Anastasius l, în
D acia, NS, IV, 19GO, p. 363- 3G7.
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verosimilă.

In pavimentul basilici i de sec. VI e .n. de la Di nogeţia s-a
identificat o că rămidă ce pw·ta lntr-un\ ca rtu ş cu chenar simplu inscripţia: +, (Pius) INPE(ra)TOR ANASTASJUS. Pe marginea de sus clt şi
pe cea de jos a cărăm i zii este clari imprimat centrul A TINA ~1. Corectînd o ipoteză mai veche L Barnea presupune fie că aceste cărăn1izi au
fost aduse la Din ogeţ ia din centrul de la Altinum-Oltina unde recent
s-a descoperit un important complex de cuptoare pentr u ars că rămizi
datlnd din sec. V 22, f ie că un detaşament al unităţii milita re numită în
Not. Dign. Or . XL, 28, Milites nauclaTii Altinenses cu sediul la Altin um 23, vor fi fost d etaşaţi chiar la Dinogeţia unde au pr odus pe loc
că rămizile. In oricare situaţie ne-am afla, cert este că au funcţionat în
v remea lui Anas taslus jn Dobrigea mari offidnae militare, cu precă 
dE-re pe li1'nes.

Su ita atelierelor' de pe limes-ul dobr ogean al Dunării va fi fost de
mai mare. Am înserat aici datele mai s igure furnizate pînă
ln prezent de descoperirile de pe limes ş i din marile oraşe ale 'Scythiei
Mici, dar subliniem că am folosit numai ştiril e furnizate de literatura
a r heo l ogică sa u cele apar ţ inînd colectivului de cercetători de la Muzeul
de arheologie Cons tanţa . Publicarea tuturor descoperirilor va fi extrem
de i nt e resantă pen tru noi fiind că al ături de cele amintite aici vor intregi
un tablou sin optic privind re parti ţia p e limes a atelierelor de produs
<:e rami că in special materialele de constru cţie de pămlnt ars ce au o
mare importanţă pentru cuno a ş ter ea v i e ţii economice a provinciei.
Materialele 'cer amice cu inscripţ ii se dovedesc pentru Dobrogea romană, pînă acum, ca f iind aproape î n excl usivitate militare. Ală turi de
<:eramica anepigrafă ~ ce se descoperă pretutindeni ln cantităţi masive
pe limes, ca r ezultat al activităţii f ie al a tel"ier el or militare 2", fie şi .al
unora civile - a jucat un rol deosebit în efortul edificator susţ inut pe
întreaga dura tă a stăpî n i rii romane .
Problema cunoaş terii ln detaliu a a cti vităţii m eşteşugăreşti milit are şi civile pentru Scythia Minor, constituie o preocupare de prim
<>rdin a specialiştilor în acest domeniu . Dar, compartimentul atelierelor
ceramice se do ved eşte a fi cel mai puţin cercetat pînă acum , iar cele
c îteva cons id e raţii sumare înserate aicî, nu fac decît să jaloneze începutul unO r investigaţii mai aprofundate.
bună se amă

tL L Barnea, NOlwelles cOIl.';i.d el'ations (Î l'histoire
de la Dobro t/d ja SOllS
Anastase I- er, în D acia, N S, XI, 1967, p. 355-35G, fig . 1.
22 M. lrimi a, Cuptoarele ro mano-biz antine de Q/'S ceramic(1 de la Oltina (jud.
Constanţa), în Pontice r, 1068, p. 379-407.
23 Menţi onată ş i de Procopius, De aedif., IV, 7, 11, sub forma,
21, RE, IX, 2, col. 1460-146 1 ; I-I, B li..im nel·, Technologie und Terminologie der
Ge we1'be und Kilnste bei Gr'iechen und Romern, v ol. II, Leipzig, 1879, p. 9-22;
29- 31. Relativ la act ivitatea cărămidărHl o r este !"oade importantă lucrarea lui
H. Nissen, Geschichte von Nov aensium, în BOlle/' Jalu'biicher. Jah1'biic1te1' des Ve reius
VOn Altel'iumsfreunden im Rheinlancle, He[t, 111/ 11 2, 1904, p. 85 , iar pentru organizarea acti v ită ţii me şteşugă reşt i militare vezi Erich san der.
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ATELIERS MILITAIRES CERAMIQliES. LE LONG DU
BAS - DANUBE

Les decouvertes archcologiques effectuees les dernieres 25 unnces au bord
du Bas Danube, dans la zone de l'ancienne pro\'ince de Scythia Minor, ont rend u
possibles des recherches dans un sedeUl' de la vie economique romaine tres peu
connu jusqu'il prcsent: l'actiyltc artisanale militaire. Le l'enscmble de la vie
a rtisanale, naus nous sommes arretes a esquisser quelques considerations, axees sur des
decouvertes d'objets ceramîques estampilles, concernant les materiaux des constructions militaires respectivement les ateliers ccramiques, Ainsi ies differentes
legions ou formations mîlîtaires prouvent leul' activite artisanale dans un grande
nom bre de centres. La plupart ne peu vent etre ri goureusement fi xes sur la carte
de la Dcbroudja. Mais ' on considere que ce fait est de moindre importance. Imporlante est l'attesttaion en soi-meme de fune ou de l'autre des unites militaires qui
{mt active en Dobroudja romaine et l'apparition d'une estampille sur des briques,
tuil es ou tuyaux en tene cuit€ţ constitue la preuve pcremploire du fonctionnem e nt
·de cel"iains ateliers que l'estampille representait,
L'activite de la flotle du Danube, Classis Flavia Moesica, a laisse des preuves
,de son activite artisanale aux plusiew-s endroits du Bas-Danube dont le plus important est NovioduDum,
De Sacidava provient un fragment de brique portant l'estampille COCVS r econstit uee: Co(hors 1) C(laudia' V(eterana) S(ugambrorum) ou S(ygambrorum).
Les fouilles recent.es de Sacidava ont mis ii jour un document ceram ique
qui, selon toutes les probabilites, attestait Coh(ors) 1 - CIL (icum).
Grâce a des decouvertes plus anciennes ou plus nkentes, nous cannaissons
des aspects de l'activite artisanale deployee par la ne Cohorte Mattiacorum et
pour les Legions Ve MacedonLca (Troesmis) et Xle Claudia (Durostorum), la ligne
du Danube a fa it VOiT un grand nombre de materiaux pour constructi ons ceramiques
qui en attestent la presence ; quan t a la par tie interieure de la province et au
httaral. il existe les mcmes attestations,
La Legion I !talita et la Lcgi on 1 Iovia Scythica ont egalement' eu des ateliers
aux plusieurs endroits, en special le long du Danube - mais en ce qui concerne
la Legion 1 Italica, il en e x iste des pL'euves a Callatis.
L'epoque de l"empereur Anas tase a ete extremement prolifique pour les
.atelieL'S de certaines unites mîlirtaires d'H istria et de Dinogetie,
Du dernier centre proviennent des bL'iques marquees du Dom de l'empereur
mais aussi du nom d'Altinum ce qui a determine les specialistes a supposer que
ou bien les bl'iques ainsi marquees etaient apportees sur la voie fluviale dU! Danube
.ou bien quelque so us-division d'une unite militaire (peut-ctre des Milites Nauclarii
Aliinenses) aUl'ai:t ete detachee a Dinogetie ou elle aUl-ait ITee une officina.
L'importance de la vie artisanale, en general, est grande, L es debuts, paul'
la Dobroudja romaine, en ont ete faits tout en marquant ces premiers centres
d 'act ivite militaire artisanale. On preconise la concentration des efforts pour tirer
au clair les problemes, si obscurs jusqu'a present, de ce secteur economique.

