DESPRE ÎNCEPUTURILE VIEŢII ROMANE LA NOVIODUNUM*
Victor H. Baumann
Résumé : La découverte de la phase en terre du castre romain du Ier siècle ap. J.-C. jette un certaine
lumière sur la topographie antique du lieu sur lequel la forteresse romaine de Noviodunum a été construit
en sud du promontoire et pas ou nord sur la terrasse qui donne sur le Danube, ce qui semble mettre en
évidence que cette première fortification appartenait à une unité auxiliaire d’infanterie.
La ville Noviodunum a été constituée pendant le IIe siècle ap. J.-C., autour du castre auxiliaire des
c l a s s i c i sur la colline qui faisait au nord la jonction avec le fleuve par une large terrasse. Pendant le IIe
siècle ap. J.-C., ou ne croît pas qu’ou peut parler d’un établissement indigène à Noviodunum, mais d’un
nouveau établissement romaine en cours d’urbanisation. D’ailleurs, le matériel autochtone est peu
représenté au IIe siècle et la présence des éléments autochtones dans la nécropole romaine relève qu’ou
moment respectif, à Noviodunum, la romanisation était en train d’être accomplieux. Dix des 19 épigraphes
découvertes à Noviodunum jusqu’à présent correspondent à la période de fonctionnement de la nécropole
funéraire du IIe siècle ap. J.-C. Des 24 noms attestes par l’épigraphie, 11 sont Greco-orientales, un nordafricain et 12 sont romains authentiques. Quand le processus d’urbanisation sera finalise, l’établissement
sera élevé au rang de m u n i c i p i u m , pendant la deuxième moitie du IIe siècle ap. J.-C. Le moment coïncide
à la partie de la Ve légion Macedonica et a la fin de la nécropole tumulaire.
Comme les cannabae des unités militaires statinnees à Noviodunum, doivent être cherchées en
dehors de la colline ovoïdale, le vicus canabens a été constitue et maintenu jusque tard extra-muros, où
des fouilles archéologique ont été faites pendant les années 1995-1997 et en 2003, dans la zone sudorientale de la cité.
Mots clef: Noviodunum, la vie romaine, les Bouches du Danube, le castre romain, nécropole
tumulaire, épigraphes.
Cuvinte cheie : Noviodunum, viaţa romană, Gurile Dunării, castrul roman, necropolă tumulară,
epigrafe.

Este inutil să amintim cât de importantă rămâne cetatea Noviodunum în succesiunea
evenimentelor istorice derulate de-a lungul unei existenţe milenare la Dunărea de Jos (Fig. 1).
Cu toate acestea, informaţiile de care dispunem în prezent, asupra începuturilor vieţii romane
în cetatea de pe malul drept al Dunării, sunt încă puţine şi lapidare.
Trebuie să recunoaştem că alcătuirea celtică a toponimului Noviodunum este greu de
contestat1. Este o ipoteză pe care am acceptat-o, chiar dacă prezenţa celţilor nu a putut fi
dovedită arheologic, iar fluviul şi-a păstrat acelaşi nume din protoistorie şi până în prezent
(Dunaris = Donaris – Dunavis = Dunavon – Dunărea)2.
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Comunicare ţinută la MINA Constanţa, cu ocazia sesiunii ştiinţifice aniversare Pontica 2007.
Celticul dunos defineşte o înălţime fortificată, dunum fiind terminaţia obişnuită pentru aşezările celtice.
Referitor la atribuirea numelui Noviodunum celţilor, a se urmări: Zirra, Preda 1976, 149; Zirra 1976,
103; Florescu 1980, 146; Doruţiu-Boilă 1976, 251; ISM V, 276; Suceveanu, Barnea 1991, 48; Barnea
1991, 81. Astfel, cf. Ptolemeu, III, 10, 7 şi III, 5, 15 – triburile britolagilor = britogalli-lor celţi se aflau
la nordul Deltei Dunării, într-o zonă care ar corespunde astăzi judeţului Galaţi şi sudului Basarabiei
(Zirra 1976, 103; Zirra 1994, 211), în vecinătatea triburilor traco-getice ale tyrageţi-lor şi harpi-lor.
În acest sens, Doruţiu-Boilă 1976, 251; Florescu 1980, 146; Popescu-Sireteanu, mss., f. 13; Eremia
2004, 182 (Donare, Donaris – dan = râu; -re, -ris = sufix geto-dacic).
PEUCE, S.N. VI, 2008, p. 189 - 206
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Într-un scenariu cât mai apropiat de realitatea istorică, la venirea celţilor, sau mai precis,
la trecerea acestora prin vadul de la Isaccea, în secolul al III a.Chr., exista pe malul drept al
acestuia, o aşezare getică fortificată încă din prima epocă a fierului3, al cărei nume amintea de
prezenţa fluviului din vecinătate. Preluând numele getic al aşezării, celţii i-au dat un înţeles mai
apropiat de funcţionalitatea acesteia, de loc înalt şi întărit cu valuri de pământ şi palisadă4.
1.0. Întrucât în sec. II p.Chr., când Ptolemeu o definea drept polis5, cetatea era deja
cunoscută ca principală staţiune a flotei dunărene6, întrebarea firească, care se pune, este: „care
au fost începuturile vieţii romane la Noviodunum?”.
Înainte de venirea romanilor, Novidunum, la fel ca Troesmis şi Aegyssus, devenise un
important centru de tranzit la Gurile Dunării unde interesele Histriei vizau tot mai mult bogăţiile
acestei zone7. Şi, în acest sens, readucem în discuţie o descoperire din anul 2003, făcută la
Noviodunum. Este vorba de o toartă de amforă cu două ştampile inscripţionate în limba greacă
(Fig. 2): cu numele producătorului – Theognetos – şi cu numele cetăţii căreia îi aparţinea acesta –
Histria, sub forma IΣTRIH, la genitiv, asemănătoare legendei de pe ultimele emisiuni monetare
autonome ale oraşului, de tipul cu Apollon pe omphalos, din secolele II-I a.Chr.8. P. Dupont, care
a avut amabilitatea să analizeze în laboratoarele din Lyon compoziţia chimică şi fizico-chimică a
acestui produs ceramic, a constatat că nu aparţine grupei de ceramică histriană9, fiind mai degrabă
produsul unui atelier din teritoriu. Considerăm că explicaţia celor două ştampile trebuie căutată în
caracterul privat al producţiei de amfore executate la comanda autorităţilor greceşti, dar nu în
propriul teritoriu, ci la Gurile Dunării unde, aşa cum menţionam mai sus, interesele economice
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Despre acest subiect, vezi Barnea, Barnea 1984, 97-105/503) – fragmente ceramice din prima epocă a
fierului; Barnea, Barnea 1977, 107 – „numeroase fragmente ceramice databile începând din prima
epocă a fierului”. Pentru locuirea hallstatt-iană târzie (sec. VI-V a.Chr.) din zona de SE a cetăţii, vezi
Simion 2003, 113-128. Epoca Latène-getică este evidenţiată de descoperirile arheologice din zona
cetăţii şi a aşezării civile – Topoleanu 1984, 187-205; Baumann et alii 2006, 182. Al. Barnea
consideră că „descoperirile arheologice şi păstrarea îndelungată a numelui său de origine celtică (...)
arată că aşezarea romană a suprapus o alta autonomă dintre cele mai importante” (Barnea 1991, 81);
EAIVR III, 205.
Credem că, în epoca Latène, datorită poziţiei strategice şi situaţiei sale economice şi militare,
Noviodunum devenise o davă puternică al cărei nume, însă, nu era legat de o populaţie anume din
teritoriu, ci de fluviu, fapt care a permis celţilor modificarea fonetică a toponimului. Acest fenomen a
dat naştere unor fapte diferite de transcriere a toponimului în sursele istorice, cartografice şi
hagiografice din epocile romană şi romano-bizantină: Novioduno, Neaioduno, Nividuno, Naioduno,
Noviodunum – vezi Ptolemeu, III, 10, 2, 5; Itinerarium Antoninian, 226, 1; Notitia Dignitatum
Orientiis, XXXIX, 25, 32, 33; Procopius, De aedificiis, IV, 11; Ammianus Marcellinus, XXVII, 5, 6;
Iordanes, Getica, 85; Notitia Episcopatum, 532; Codex Bernensis, 289.
Ptolemeu, III, 10, 2, 5.
Se poate spune că acest fapt a avut loc odată cu reorganizarea flotei dunărene din vremea Flavilor –
vezi, în acest sens, ISM V, 279; Suceveanu, Barnea 1991, 67.
Condurachi 1954, 18-19; Pârvan 1923, passim.
Baumann et alii 2004, 149, S4; Baumann 2005, 189-192 – cf. Preda, Nubar 1973, 44 şi 123, nr. 541:
av. Apollon nud pe omphalos, cu săgeată în mâna dreaptă şi cu stânga sprijinită pe arc; rv. vultur pe
delfin, spre stânga – în legendă IΣTPIH.
Dupont 1979, 115-122.
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ale Histriei erau deosebit de mari în secolele I a.Chr. – I p.Chr., fenomen surprins excelent în
documentul de hotărnicie al lui Laberius Maximus din anul 100 p.Chr.10. În aceste condiţii,
păstrarea şi transportul peştelui şi al caviarului se făcea în ambalajele tradiţionale, care erau
amforele de un tip special, prelucrate în acest scop. Era normal ca aceste ambalaje comerciale să
nu fie transportate de la Histria spre centrele dunărene şi să fi fost produse în zona Gurilor
Dunării11. Descoperirea marelui depozit de peste 119 amfore Pseudo-Cos din perioada secolelor I
a.Chr. – I p.Chr., la Tulcea, pe locul vechiului Aegyssus12, cu exemplare şi pentru peşte,
evidenţiază nevoia stringentă de astfel de ambalaje pe care o resimţeau negustorii greci din
centrele dunărene. În acest sens, Noviodunum, ca şi Aegyssus, putea găzdui ateliere private de
prelucrare a amforelor cu destinaţie specială, ateliere patronate de cetăţile greceşti. Ne vine însă
greu să acceptăm ideea unor astfel de stabilimente până la sfârşitul secolului I a.Chr., deoarece o
mare parte a teritoriului istro-pontic devenise nesigur, datorită tulburărilor provocate de
emanciparea tracilor balcanici şi a geţilor de la Dunărea de Jos, în cursul secolelor II – I a.Chr.13.
Aşadar, la cele spuse mai sus, trebuie luată în calcul şi prezenţa trupelor romane în acest spaţiu
geo-istoric, încă de la începutul secolului I p.Chr.
Încheiem această utilă paranteză cu precizarea că nu deţinem informaţii despre o
eventuală garnizoană tracă a odrisilor la Noviodunum la începutul sec. I p.Chr., iar vadul din
dreptul aşezării getice era extrem de vulnerabil pentru a fi fost încredinţat acestora de către
romanii ajunşi la Dunăre după celebra campanie a lui M. Licinius Crassus14. De aceea,
considerăm că, înainte de experienţele dureroase din anii 12 şi 15 p.Chr., de la Aegyssus şi
Troesmis, romanii îşi fixaseră o garnizoană proprie la Noviodunum.
1.1. Descoperirea fazei de pământ a castrului roman de la Noviodunum, din sec. I
p.Chr.15, vine în întâmpinarea celor spuse mai sus şi aruncă puţină lumină asupra locului pe
care s-a înălţat mai târziu cetatea romană. Construirea castrului de pământ în partea de sud a
promontoriului şi nu la nord, pe terasa dinspre Dunăre, pare să evidenţieze că această primă
fortificaţie romană aparţinuse unei unităţi auxiliare de infanterie. Situaţia arheologică relevă
folosirea de către constructorii castrului a peretelui natural, din loess, al promontoriului, ceea
ce ne îndeamnă să presupunem că, la acea dată, locul era ocupat de dava getică. Este greu de
precizat, în momentul actual, ce unitate auxiliară a construit şi a staţionat în castrul de pământ.
Analizând situaţia militară a Dobrogei romane, descrisă de A. Aricescu, am constatat că două
din cohortele de galli care au făcut parte din armata Moesiei Inferior pe vremea lui Vespasian –
cohors III şi cohors VII Gallorum, menţionate în diplome militare de la Domitian şi Traian, au
10
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Pippidi 1967, 359-361.
Opaiţ, Baumann 2005, 21; Opaiţ, Baumann 2006, 402.
Opaiţ 1987, passim.
Vezi, în acest sens, decretul sfatului şi poporului din Histria în cinstea lui Agatocles al lui Antiphilos
(cca. 200 a.Chr.): ...într-o vreme când cetatea era bântuită de tulburări, iar tracii în număr mare
atacau oraşul şi teritoriul..., decret comentat şi publicat de Pippidi 1967, 196. Problema schimbării
raportului de forţe, în secolele II-I a.Chr., la Dunărea de Jos în favoarea autohtonilor, este bine tratată
de acelaşi autor – vezi, DID I, cap. VII şi VIII.
DID I, 290-291; Suceveanu 1977, 18.
Baumann et alii 2006, 182 şi nota 4.
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staţionat în locuri necunoscute16. Am fi tentaţi să atribuim castrul de pământ de la Noviodunum
uneia din cele două unităţi auxiliare amintite mai sus. Ne lipsesc, însă, informaţiile arheologice
despre stabilirea unor veterani de origine celtică, foşti militari în unităţile de infanterie
dislocate în sec. I p.Chr. în Moesia. Evident că acest fapt se datorează şi situaţiei politice şi
militare, destul de ambiguă la Dunărea de Jos până în vremea împăraţilor din dinastia Flavia.
Ipoteza unei prime garnizoane romane, alcătuite din infanterişti galli, la Noviodunum, poate fi
susţinută de argumentul perpetuării şi întăririi formei celtizate a numelui aşezării şi de prezenţa
extrem de timpurie a importurilor occidentale de ceramică terra sigillata17. În acest sens, ar fi
interesant de menţionat că primele importuri TS aparţin categoriei de ceramică italică – aretină şi
transpadană – din prima jumătate a secolului I p.Chr., urmată de ceramica TS din Gallia
meridională, provenită din atelierele din Graufesenque, Montans şi Banassac, din epoca Flavilor.
Aceste produse au pătruns la Noviodunum, în mod sigur, prin intermediul militarilor şi
negustorilor romani familiarizaţi cu vesela de lux occidentală. Monede de la Caligula, Claudiu I şi
Nero, descoperite mai ales în zona inundabilă din nordul cetăţii18, ne întăresc această afirmaţie.
2.0. Transferând discuţia în spaţiul funerar al necropolei tumulare noviodunense,
constatăm că cele mai timpurii înmormântări au fost făcute în a doua jumătate a secolului I
p.Chr.; trei dintre mormintele cercetate în anul 1958 fiind datate cu monede Nero (m.8),
Vespasian (m.9) şi Nerva (m.2)19. În conformitate cu inventarul mormintelor, persoanele
decedate aparţineau, în mare măsură, comunităţii civile de la Noviodunum. De unde provenea şi
unde staţiona această populaţie civilă? Ca şi alţi cercetători, considerăm că această comunitate
locuia în sec. II p.Chr. atât în cetate cât şi în vicus-ul canabens20. Dar în secolul I p.Chr.? Odată
cu organizarea flotei dunărene şi stabilirea principalului ei sediu la Noviodunum, dar mai ales
după aşezarea vexilaţiilor legiunii a V-a Macedonica, se răspândesc înmormântările de tip
rug-busta. Cercetarea necropolei tumulare de la Noviodunum în proporţie de 50%, îi oferă
autorului acestui demers posibilitatea de a afirma, bazat pe riturile şi ritualurile întâlnite, originea
sud-balcanică şi anatoliană a principalelor grupuri etnice întâlnite în secolul al II-lea la
Noviodunum21.
Demantelările masive efectuate pe zidurile cetăţii Noviodunum, de-a lungul evului
mediu şi a epocii moderne, ne privează astăzi de importante documente epigrafice, cu
informaţii despre viaţa cetăţii de pe malurile Dunării. Apelând la numărul relativ mic al acestor
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Aricescu 1977, 66, 67, cf. CIL XVI, 22, 28; 44, 50, 58.
O primă prezentare a ceramicii terra sigillata de la Noviodunum am făcut-o la Drobeta-Tr. Severin în
iunie 2006, cu prilejul simpozionului „Provincia Dacia în contextul provinciilor romane”, în
comunicarea intitulată Ceramica fină şi terra sigillata de la Noviodunum (sec. I-III p.Chr.).
Barnea, Mitrea, Anghelescu 1957, 169-170. Aceeaşi idee exprimată de autori asupra „...vieţuirii în
forme romane cel puţin din prima jumătate a sec. I al erei noastre”.
Bujor, Simion 1961, 391-399.
Suceveanu 1998, 133. Afirmaţia autorului se referă la ogoarele „...cetăţii indigene, ale castrului
auxiliar şi ale vicus-ului canabens adiacent”. Vezi şi Suceveanu 1977, 152, unde se menţionează că
lângă fiecare unitate militară exista câte o aşezare indigenă, civitas la Troesmis şi eventual la
Noviodunm, ceea ce impunea o repartiţie a teritoriului rural între canabae şi aceste aşezări indigene.
Simion 1994, 91, 124.
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informaţii epigrafice, existente în prezent şi provenite, mai ales, din necropola tumulară a
cetăţii, constatăm o componenţă etnică destul de echilibrată pentru o cetate dunăreană. Zece
din cele 19 epigrafe22, corespund perioadei de funcţionare a necropolei tumulare în secolul al
II-lea. Cercetând onomastica acestora, am avea următoarea situaţie: 24 de antroponime atestate
epigrafic, din care 11 greco-orientale (Tiberius Claudius Valens, 268; C. Iulius Hermes, C.
Iulius Epigonus şi Atelenus Narcissus, 270; P. Aelius Mithres, G.S.; Acilius Valens, 275;
Aufidius Aquila şi Maria Ingenua, 278; Alexandra, Alexandros, Heracleon, 280), unul nordafrican (Casius Numidicus, 270) şi 12 romane (M. Ulpius Maximinus, M. Aemilius Optatus,
270; C. Valerius Respectus, 277; Celsius Celerianus, 268; Claudius M., 268; Marcianus,
Valeria Flavia şi Iulia Crispina, 279; Cocceius Sabinus, 282; Candidus Germanus, Fl. T.;
Ulpia Iulia, G.S.; Ann(aeus), V.H.B.). Acestora li se adaugă numele unui veteran al flotei
moesice, Caius Iulius, lăsat la vatră spre sfârşitul domniei lui Traian23 şi aşezat împreună cu
familia sa, compusă din soţie, Iulia şi cei doi băieţi, Longus şi Secundus, în satul autohton de
pe Valea Amzei, de lângă localitatea actuală Teliţa. Atât în privinţa lui Aufidius Aquila şi a
soţiei sale Maria Ingenua24, cât şi a familiei lui Caius Iulius, despre care am scris în mai multe
rânduri25, avem, probabil, de-a face cu personaje care au îmbrăţişat creştinismul primitiv,
primii de origine anatoliană, ultimii, cu nume autentic romane, dar posibil localnici romanizaţi.
Spre sfârşitul secolului al II-lea, un veteran, fost centurion al unei cohorte romane, de origine
anatoliană, Aufidius Phebus, era fermier pe Valea Capaclia, la 5 km SV de cetate26. Toate
acestea corespund situaţiei desprinse din cercetarea arheologică a necropolei tumulare unde,
atât biritualismul, cât mai ales prezenţa unor tipuri diferite de morminte, evidenţiază grupuri
etnice diferite27.
3.0. În contextul ultimelor descoperiri arheologice din sectorul Turnul Mare (Fig. 3),
problema locuirii la Noviodunum, respectiv prezenţa aşezării indigene în sec. al II-lea, până la
municipalizare, separată de castrul şi garnizoana classici-lor şi de vicus-ul canabens, trebuie
regândită, luând ca punct de plecare faza de pământ a castrului din secolul I p.Chr.28.
Reamintim că, în anii 2005-2007, au fost scoase la lumină resturile valului de pământ, prevăzut
la sud cu bermă şi fossa, la baza căreia au fost găsite două opaiţe din sec. I p.Chr. şi o monedă,
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Cele mai multe epigrafe au fost publicate de Emilia Doruţiu-Boilă în ISM V. În articol sunt
menţionate după fiecare nume, numărul de ordine din lucrarea citată. Pentru celelalte inscripţii, după
numele personajului sunt indicate iniţialele editorului: G.S. = Gavrilă Simion; Fl. T. = Florin
Topoleanu; V.H.B. = Victor H. Baumann.
Fragmentele din diploma militară a marinarului Caius Iulius, descoperite în aşezarea rurală de la
Teliţa–Amza, au fost publicate de autor în 2003, în mai multe lucrări. Vezi, în acest sens: Baumann
2003a, 210-211; Baumann 2003b, 59: Baumann 2003c, 168 şi notele 2-5.
ISM V, nr. 278.
Baumann 2003c, 162; Baumann 2005, 37-38.
Baumann 1983, 95-96, fig. 37.
În acest sens, Simion 1996, 124.
Baumann et alii 2006, 124.
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sestert de la Nero, din anul 65 p.Chr.29 (Fig. 4-6). Schimbarea sistemului de apărare, care a avut
loc în vremea Flavilor, odată cu fixarea castrului pe linia Dunării, se reflectă şi în acţiunea de
acoperire a agger-ului şi a fosei cu pământ adus de pe promontoriu. În conformitate cu
materialul arheologic recoltat din stratul de umplutură, în special ceramică de factură romană
prelucrată pe loc şi specifică secolului II p.Chr., această operaţiune continuă până în epoca
Severilor. În cursul secolului al III-lea, în acest strat de pământ „purtat” sunt amplasate
substrucţii din piatră prinsă în mortar de var, cu scopul de a consolida terenul accidentat din
faţa valului de pământ al vechiului castru şi de a pregăti „patul de aşteptare” pentru prima
fortificaţie de piatră, care urma să cuprindă întreaga arie a cetăţii (Fig. 7). Astfel de substrucţii,
anterioare fortificaţiei romano-bizantine, se întâlnesc pretutindeni în sectorul de sud-est al
cetăţii. Orientarea lor, diferită faţă de aceea a zidurilor fortificaţiei din epoca Tetrarhiei (Fig. 8),
relevă o fază anterioară, urmată de mai multe decenii de stagnare. O situaţie asemănătoare se
întâlneşte la Tropaeum Traiani, în sectorul de SV al zidului de incintă, unde „...toate fundaţiile
de acest fel au fost părăsite la un moment dat, la nivelul patului de aşteptare, deoarece lucrarea
de fortificaţie încetase din motive necunoscute deocamdată”30. La Noviodunum aceste
substrucţii au afectat la sud şi la est un strat de locuire romană timpurie, încadrat cronologic
între mijlocul secolului II şi prima jumătate a secolului al III-lea p.Chr.31. Problema care se
pune, este, de a stabili căreia din structurile noviodunense, cu caracter militar sau administrativ,
îi aparţin aceste resturi de locuire aflate în zona de E-SE a cetăţii.
3.1. În cercetările arheologice de salvare efectuate de prof. I. Barnea în anii 1970-1971,
în zona de nord a cetăţii, în sectorul Faleză, au fost descoperite resturile unei instalaţii termale
(Fig. 9), a cărei realizare a fost apreciată a fi din sec. al II-lea p.Chr., dar care a funcţionat în
sec. III şi a fost refăcută în sec. al IV-lea p.Chr.32. Situarea acesteia în zona portuară, în relaţie
cu intrarea în cetate a trupelor, dar şi a persoanelor antrenate în bănosul comerţ de tranzit,
favorizat de prezenţa prefectului flotei33 şi de vecinătatea unuia dintre cele mai bune vaduri ale
Dunării, ne îndeamnă să credem că, afirmaţia geografului Ptolemeu despre „oraşul”
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33

RIC I2, 174, nr. 390, Lugdunum, cca. 65 p.Chr. Determinare efectuată de Adrian Popescu de la
Fitzwilliam Museum Cambridge, căruia îi mulţumim pentru amabilitate. Moneda a fost recuperată din
secţiunea CT-10, c.4, de la -4,35 m adâncime, în momentul degajării fossa-ei.
Papuc 1979, 74.
Încadrarea cronologică realizată pe baza studierii ceramicii romane recoltate dintr-o locuinţă de
suprafaţă, aflată în exteriorul colţului de SE al turnului mare al cetăţii romano-bizantine. În acest sens,
fragmente de: a) căniţe cu o toartă, tip 4 Popilian 1976, 107; capac, tip 3 Popilian 1976, 128; ulcior
mare, produs histrian din anii 170-250 p.Chr., tip 48 Suceveanu 2000, 157/5; strachină, produs moesic
după un prototip Çandarli, cf. Suceveanu 2000, 61/6; Baumann 2003, 190, cat. nr. 45. Locuirea
timpurie a fost surprinsă şi în zona de SE şi de E a cetăţii romano-bizantine, cu ocazia săpăturilor de
salvare organizate în anul 2003 – vezi, în acest sens, Baumann et alii 2004, 149: S4, c. 31-39 (cetateest); c.54-57, niv. 6 (sec. II p.Chr.) – aşezare civilă. În carourile 32 şi 34 din S4, de pe nivelurile
romane timpurii, au fost recoltate fragmente de ţigle cu ştampila CLASSIS.F.M.
Barnea 1977, 104; Barnea, Barnea 1984, 97. Hipocaustul acestor terme, mai bine păstrat în încăperea
nr. 12. era cunoscut încă din 1955 – vezi Barnea et alii 1957, 163, fig. 10.
Suceveanu, Barnea 1991, 67.
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Noviodunum, nu era gratuită34. Ca atare, considerăm că, nu se mai poate vorbi în sec. II p.Chr.
la Noviodunum, despre o aşezare indigenă, ci mai degrabă despre o aşezare romană, constituită
încă de la sfârşitul secolului I p.Chr. pe locul vechii aşezări getice şi aflată într-un intens proces
de urbanizare. Noul oraş roman s-a format în cursul secolului al II-lea, în jurul castrului
auxiliar al classici-lor, pe colina care se unea la nord cu fluviul printr-o terasă largă (Fig. 10).
Din păcate, vestigiile acestuia se află, actualmente, sub trei metri de depuneri arheologice din
epocile: romano-bizantină, bizantină medie, medievală şi otomană. În aceeaşi ordine de idei,
trebuie menţionată slaba reprezentare a materialului autohton din sec. al II-lea p.Chr. În
necropola tumulară, prezenţa indigenilor se face simţită numai în prima jumătate a secolului, şi
numai în două din cele 30 de movile cercetate: în M-2, m.13, cu incinerare în urnă şi ulcior
getic ca ofrandă; în M-27, m. 2 şi m. 3, cu incinerare de tip rug-busta, morminte în care, printre
vasele romane depuse ca ofrandă, se aflau şi fragmente de vase getice lucrate cu mâna. Unul
din cele patru morminte descoperite în M-27, respectiv m.1, a fost datat cu monedă de la
împăratul Hadrian35. Prezenţa elementelor autohtone în necropola romană relevă că la
momentul respectiv, la Noviodunum, romanizarea era pe cale de a fi înfăptuită. Fenomenul
pare interesant de urmărit, ţinându-se seamă de faptul că, până spre mijlocul secolului al II-lea,
avem de-a face cu prima generaţie noviodunensă, trăitoare în legea şi tradiţiile Romei.
Când s-a încheiat procesul de urbanizare, oraşul a fost ridicat la rang de municipium,
probabil spre sfârşitul secolului al II-lea, fapt confirmat de fragmentul de inscripţie descoperit
la Dinogetia, aparţinând unui quaestor al municipiului Noviodunum36. Momentul coincide cu
plecarea legiunii a V-a Macedonica şi cu sfârşitul necropolei tumulare, care, printre altele, ne-a
furnizat informaţii asupra prezenţei la Noviodunum a unui ofiţer al flotei – trierarch-ul C.
Candidus Germanus37 şi a unui funcţionar din structurile flotei – arkarius (=casierul) P. Aelius
Mithres, care şi-a înmormântat soţia, Ulpia Iulia de 40 de ani, pe un pat din frunze de dafin,
într-un frumos sarcofag din calcar de Babadag38. Asupra activităţilor economice, extrem de
intense şi bogate de la Noviodunum şi despre viaţa spirituală a locuitorilor acestui oraş roman,
vom reveni cu altă ocazie.
Dacă oraşul roman s-a format şi s-a dezvoltat pe colina ovoidală dinspre Dunăre,
cannabae-le unităţilor militare staţionate la Noviodunum se află în afara acestei coline, în zona
de sud-est, zonă profund afectată în ultimii 50 de ani de lucrările de amenajare a unei baze
cerealiere şi, mai ales, de montarea reţelei de înaltă tensiune. Vicus-ul canabens s-a format şi sa menţinut în acest loc, cu acelaşi statut, până în epoca romano-bizantină, când oraşul s-a
înconjurat cu ziduri de piatră. Urmele sale au fost depistate în cursul săpăturilor arheologice
din anii 1995-1997 şi din 2003 (Fig. 11). Vicus-ul era străbătut de unul din principalele
drumuri, care ieşea din cetate prin colţul de SE şi se unea cu artera centrală a cetăţii, orientată
spre SV şi flancată de tumuli funerari, la un kilometru depărtare de aşezare39 (Fig. 12). Urmele
34
35
36
37
38
39

Vezi, mai sus, nota 5.
Simion 1984, 77, 85.
Barnea 1991, 81-84 (67).
Topoleanu 1991, 97.
Simion 1995, 121-149.
Vezi, în acest sens, Ştefan 1973, 9, 13 şi fig. 6 şi 21.
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aşezării vicane erau vizibile pentru P. Polonic, la sfârşitul secolului al XIX-lea40, şi se mai
observau încă la mijlocul secolului al XX-lea, fapt confirmat şi de prof. I. Barnea41.
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