FLOTA MILITARĂ ROMANĂ LA DUNĂREA DE JOS
drd. MIHAELA DENISA

LIUŞNEA

Navigaţia fluvială, alături

de cea maritimă, a jucat un rol deosebit de important
în viaţa anticilor, ea înlesnind o legătură mai rapidă şi sigură între diferite regiuni.
favorizând schimbul de mărfuri, oameni şi idei.
Deşi flotei militare imperiale i s-au consacrat până în prezent o serie întreagă de
lucrări, dificultatea subiectului în sine face ca acestea să fie încă incomplete. În acest
context, ne propunem în cele ce urmează să prezentăm originea, perioada de activitate,
raza de acţiune a flotei militare romane dunărene, precum şi elemente legate de dotarea
acesteia, ierarhia militară. De asemeni, lucrarea va avea în vedere importanţa pe care a
avut-o prezenţa acestei unităţi navale în zona Cotului Dunării şi a Gurilor de vărsare, în
perioada cuprinsă între secolele I - VI d. Hr.
Începutul activităţii acestei flote poate fi considerat sincron cu primele semne de
afirmare a Imperiului roman la Dunărea de Jos, când ea constituia practic, unica
manifestare permanentă a armatei romane în această regiune.
Astfel, este posibil ca Augustus (27 î. Hr. - 14 d. Hr.) însuşi, în momentul în care
împinsese hotarele Iliricului până la malul fluviului Dunărea 1 • să fi luat măsuri pentru
constituirea unei flote în zonă, cu scopul protejării Pannoniei. În fapt, în timpul
campaniei din anii 11 - 12 d. Hr„ condusă de guvernatorul Pannoniei, Cornelius
Lentulus, şi generalul Sextus Aelius Catus2, armatele imperiale au trecut dincolo de
Dunăre pentru ai obliga pe daci să îndure stăpânirea poporului roman 3. Fără îndoială,
4
reuşita acestei manevre a fost asigurată de vase ale flotei militare constituită deja •
În sprijinul acestei idei pare să vină epitetul de Augusta, pe care flota îl va purta
alături de titlul de Flaviana uneori, până în epoca Imperiului Târziu, când apare
menţionat în Notitia Dignitatum Occidentis (XXXII, 50).
H.D. Viereck crede probabilă înfiinţarea flotei danubiene chiar mai devreme, în
jurul anului 29 î. Hr„ când proconsulul Macedoniei, Marcus Licinius Crassus, îi
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Faptele Împăratului Augustus, V, 30, în Izvoare privind istoria României, I (colectiv de autori VI.Iliescu, V.C. Popescu, Gh, Ştefan), Bucureşti, 1964, p. 269.
Strabon, VII, 3, 1O; R. Vulpe, La Dobrugia attraverso i secoli. Evoluzione storica e considerazioni
geopolitiche, Bucarest, 1939, p. 13.
Fapte lmpăratului Augustus, V, 44, în Izvoare privind istoria României, I.
H.D.- Viereck, Die romische Flotte Classis Romana, Herford, 1975, p. 255, apud Cr. Matei, Consideraţii
privind raportul intre Classis Flavia Moesica şi fortificaţiile limesului roman de la Dunărea de Jos (sec. I
- VI), în Pontica, XXIV, 1991, p. 143, n. 4.
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înfrânge pe regii geto - daci Dapyx şi Zyraxes 5 • Este momentul începutului unei directe
supravegheri militare a Dobrogei de către Imperiu, opinează Cristian Matei 6 •
Începând cu o dată anterioară anului de exil al lui Ovidiu, 8 d. Hr„ pe ţărmul
Pontului Euxin, este înfiinţată praefectura orae maritimae, prin care Imperiul dorea
7
să ajute regii odryssi, în vederea menţinerii autorităţii acestora • Astfel, în anul 12 d.
Hr. Regele trac Rhometalkes este sprijinit de către trupele romane, care aduse pe apa
fluviului dinspre vest, recuceresc cetatea Aegyssus, aflate fiind sub comanda lui P.
Vitellius8, în anul 15 d. Hr.
Rolul flotei de pe Dunăre a fost determinant, având în vedere distanţa de peste
şase sute de kilometri ce desparte Scythia Minor de centrele militare din Moesia
Augusta şi, mai ales, absenţa drumurilor terestre în zona Dunării de Jos 9 •
Pentru anii 50 - 51 d. Hr„ un pasaj din Tacitus (Annales XII, 30) menţionează o
flotă dunăreană (Vannius) ad classem in Danuvio opperientem perfugit.
În timpul împăraţilor Flavieni flota danubiană primeşte numele de Classis Flavia
Moesica, însă în legătură cu atribuirea acestei iniţiative, părerile specialiştilor diferă.
Astfel, în timp ce Fiebiger, C. Starr şi Sanders 10 consideră că cel care a organizat flota
este Vespasian, Dietmar Kinast 11 atribuie acest rol lui Domiţian. În favoarea primei
opinii s-au pronunţat specialiştii români R. Vulpe 12, Ion Bamea 13 , Em. Condurachi 14,
Alexandru Suceveanu 15 , Andrei Aricescu 16, N. Zugravu 17 care vorbesc însă de o
reorganizare a flotei fluviale, în urma măsurilor luate de Rubrius Gallus pentru întărirea
defensivei teritoriului dintre Dunăre şi Mare.

5

Ibidem.
Ibidem.
7
Vasile Barbu, Dobrogea Romană, în Enciclopedia civilizaţiei romane, (coord. D. Tudor), Bucureşti,
1982, p. 266.
8
Ovidiu, Scrisori din Pont, IV, 7, 19 - 28, în Publius Ovidius Naso, Tristele, Ponticele, (trad. Teodor
Naum), Bucureşti, 1973; în Izvoare privind istoria României.
9
Emil Condurachi, Classis Flavia Moesica au J er siecle de n.e.• în Actes du I-e Congres International
d'etudes sur le frontieres romaines. Bucureşti, K~ln - Wien, 1974,p. 84.
10
Ibidem, p. 83.
11
D. Kinast, Untersuchung zu den Kriegsflotten der romischen Kaiserzeit, Bonn. 1966, apud Emil
Condurachi, op. cit., p. 83.
12
Radu Vulpe, Din istoria Dobrogeii, II, Bucureşti, 1968, p. 61.
13
I. Bamea şi Gh. Ştefan, Le limes scythicus des origines a la fin de l'Antiquite, în Actes du I-e
Congres„., p. 15.
14
Emil Condurachi, op. cit., p. 84.
15
Al. Suceveanu, fn legătură cu data de anexare a Dobrogei de către romani. în Pontica, 4, 1971. p. 116.
16
Andrei Aricescu, Annata in Dobrogea romană, Bucureşti, 1977, p. 70.
17
Nelu Zugravu, Istoria romanităţii nord - dunărene (secolele II - VIII). Contribuţii la etnogeneza
românilor, laşi, 1994, p. 14.
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Aceasta este. de altfel, perioada în care Bosforul cimmerian este complet
subordonat Imperiului, iar ideea unei legături terestre a Peninsulei Italice cu Asia se
apropia tot mai mult de materializare.
Având în vedere informaţia pe care ne-o oferă textul Diplomei militare
18
descoperită la Breţcu , susţinem ideea unei reorganizări a flotei deja existente la acest
nivel cronologic, în timpul domniei lui Vespasian (69 - 79). Acest lucru pare cu mult
mai probabil, căci Diploma.. eliberată în anul 92, sub consulatul lui Tiberius Iulius
Celsus Polemaenus şi Lucius Stertinius Avitus, aminteşte de cei douăzeci şi şase de ani
pe care marinarul din Classis Flavia Moesica, al cărui nume s-a pierdut, i-a petrecut în
cadrul serviciului militar. Putem deduce astfel, că a intrat în acest serviciu în jurul
anului 66 activând deci ca marinar al flotei, înainte de reorganizarea acesteia, timp de
trei sau chiar cinci ani. Se poate presupune că numărul mic de ani pe care i-a petrecut
în această flotă, alta decât Classis Flavia Moesica, să fi condus la ideea inutilităţii
menţionării, la încheierea serviciului militar, a numelui acesteia. În acelaşi timp, ar
putea fi vorba de o reorganizare care a păstrat intacte elementele de bază ale unităţii
respective.
În timpul domniei împăratului Vespasian, linia Dunării ameninţată de daci şi
sarmaţi, este fortificată, iar fluviul va fi încredinţat spre pază celor două flote: Classis
Flavia Pannonica, înfiinţată în anul 9 d. Hr., cu sector de patrulare între Castra Regina
(Regensburg) şi Singidunum (Belgrad) 19 şi Classis Flavia Moesica20 • Raza de acţiune a
acesteia din urmă cuprindea iniţial linia Dunării, de la Singidunum la Gurile fluviului,
ţărmul mării de vest şi de nord, marea Azov (Maeotis) şi apele curgătoare învecinate:! 1,
adică exact spaţiul supravegheat altădată de flota lui Augustusn.
Mai târziu, paralel cu evoluţiile militare şi politice din zonă, al căror suport era
interesul din ce în ce mai mare al romanilor faţă de această parte din lume, aria asupra
căreia se va exercita autoritatea comandanţilor navali se va lărgi considerabil.
Descoperirile arheologice din partea vestică a Valului Tuluceşti - Serbeştii Vechi (corn.
Şendreni, Galaţi)2 3 dovedesc prezenţa adânc în teritoriu a materialelor tegulare cu
ştampila unităţii militare fluviale, fapt ce ar putea sugera ideea că autoritatea
comandantului flotei se extindea şi asupra colţului sudic al Moldovei, cuprins între
Dunăre, Siret, Prut şi acest val. Această autoritate se manifesta, cel puţin în epoca
Severilor ( 193 - 285), de la Singidunum 24 până în teritoriul histrian 25 , flota moesică

N. Gudea, Castrul roman de la Breţcu. Încercare de monografie, în Acta Musei Porolissensis. Zalău, IV,
1980, p. 32 şi urm.
19
H. D. Vierick, op. cit., p. 143, n. 2.
20
Octavian Toropu, Vespasianus, în Enciclopedia civilizaţiei romane, p. 809.
21
Cr. Matei, op. cit., p. 144.
22
H. D. Vierick, op. cit., p. 255
23
S. Sanie, Civilizaţia romană la este de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei (secolelc li i.e.n. - III
e.n.), laşi, 1981, p. 78.
24
Cr. Matei, op. cit., p. 144.
25
A. Aricescu, op. cit., p. 71.
18
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controlând de asemeni, în continuare ţărmul vestic şi nord - pontic până la
Chersonesos26 (planşa I).
Principalele stationes se aflau între cotitura fluviului spre răsărit şi regiunea
aflată în apropierea Deltei, amplasate în puncte ce prezentau anse naturale, pe ambele
maluri ale Dunării. Baza principală a unităţii navale se găsea în Noviodunum, unde a
fost de altfel descoperită o cărămidă cu ştampilă: CL(lassic) FL(avia) M(oesica}2 7,
considerată de unii specialişti ca fiind cea mai timpurie, datând după toate
probabilităţile încă din timpul lui Vespasian. Fortificaţia în sine era dependentă de
castrul de la Troesmis 28 şi pe lângă aceasta au mai fost atestate baze secundare la
9
30
Dinogeţia (de la Traian până în timpul Severilor}2 , Aliobrix (Orlovka) , Bărboşi
32
33
31
(prima jumătate a secolului al III - lea) , Capidava , Aegyssus , Tyras şi probabil la
Chersonesos, care devine la un moment dat cartierul general al tuturor garnizoanelor de
pe întreg litoralul nord - pontic 34 •
Prezenţa unităţii fluviale moesice la Bărboşi, d-nul R.Vulpe o consideră
anterioară războaielor dacice, încă din vremea lui Vespasian sau a urmaşului acestuia
Titus (79 - 81)35 . Atât pentru această fortificaţie cât şi pentru Aliobrix, N. Gostar
consideră că este vorba despre o prezenţă temporară36 •
Stabilirea unei cronologii exacte, pe baza materialului tegular cu ştampilele flotei
moesice, descoperite în număr relativ mare (planşa II, fig. l - 8) este dificilă.
Integrarea definitivă a Dobrogei, după l 06, când împăratul Traian (98 - i 17) o
ataşează împreună cu sudul Moldovei, Muntenia, o parte din Oltenia şi colţul sud estic al Transilvaniei, Moesiei, în sistemul politic şi administrativ roman, are ca urmare
impulsionarea dezvoltării economice şi legat de aceasta a comerţului. Pe lângă funcţii
militare, în perioadele de linişte, flota dunăreană a îndeplinit, fără îndoială, şi o funcţie
economică, cel puţin în domeniul transportului, mai ales de piatră.

În Marea Neagră, pa1tea sudică a ţărmului era controlată de flota maritimă, Classis Pontica, care
dispunea de patruzeci de nave de luptă, cu o treime drept navă amiral. V. Cr. Matei, op. cit.
27
Emilia Doruţiu - Boilă, în Inscripţiile din Scythia Minor. V, Bucureşti, 1980, p. 279.
28
A. Aricescu, op. cit., p. I 04.
29
Pentru Aliobrix, ca şi în cazul Bărboşilor de altfel, Radu Vulpe consideră că este vorba de o prezenţă
temporară, v. N. Gostar, Unităţi militare din castellum roman de la Barboşi, în Danubius, Galaţi, I, 1967,
p. 111.
30
Prezenta unităţii fluviale militare romane la Bărboşi. Radu Vulpe o consideră anterioară războaielor
dacice, încă din vremea lui Vespasian mai exact sau a urmaşului acestuia, Titus (79 - 81); Ibidem, p.
108.
31
Cr. Matei, op. cit. P. şi urm.
32
CIL III, 7485.
33
D. M. Pippidi consideră că Tyras a intrat în cadrul Moesiei Inferioare în timpul domniei lui Traian şi nu
mai devreme. V.D.M. Pippidi, Contribuţii la istoria veche a României, Bucureşti, 1967, p. 322 - 324.
34
R. Vulpe, op. cit., p. 108.
35
N. Gostar, op. cit„ p. 111.
36
Cr. Matei, op. cit„ p. 16, n. 25.
26
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În general, circulaţia pe Dunăre se desfăşura între lunile martie şi respectiv
37
septembrie - noiembrie , iar zilele de navigaţie se împăneau în zile lungi, cuprinzând
un interval de şaisprezece - optsprezece ore, şi zile scurte 3 •
Comandantul unei flote avea gradul de praefectus. Până în prezent au fost
atestaţi opt astfel de comandanţi: Sextus Octauius Fronto (92 d. Hr. - CIL XVI, 3 7); Q.
Atatinus Modestus pentru anii 80 - 98 (CIL IX, 369); L. Valerius, îndeplinind această
funcţie la sfârşitul domniei lui Traian sau la începutul celei a lui Hadrian (CIL III,
8716; inscripţie din Salonae); P. Aelius Marcianus, către 140 (CIL Vlll, 9358); M.
Vindius Verianus, în timpul lui Septimius Severus (CIL lll, 14447); un anonim,
comandant al flotei britanică, moesică şi pannonică în anii 209 - 211 (CIL VI, 1643 );
Publius Aelius Ammonius, devenit în vremea lui Gordian al III-iea, procurator
provinciae Moesicae Inferiores (IGR I, 263 ); Postumus, cunoscut într-o inscripţie
descoperită la Noviodunum, prefect al unităţii militare fluviale în a doua jumătate a
secolului al III-lea39 (planşa III).
Aceştia proveneau din ordinul ecvestru, în timp ce classicii erau recrutaţi dintre
liberţi şi provinciali, care după douăzeci şi cinci de ani de serviciu militar, primeau
drept de cetăţenie romană atât pentru ei, familiile lor, cât şi pentru urmaşi 40 • Cristian
Matei deosebeşte, în echipajul mixt din timpul lui Augustus, classiarii (soldaţi) de
marinari, aceştia din urmă având un rang inferior41 •
Cât despre ofiţeri, aceştia puteau accede la trei grade: trierarchus (căpitan de
corabie), navarch (comandant de escadră) şi praefectus (comandant al tlotei)4 2 •
Practic, funcţia de trierarchus apare în Imperiul Târziu. Cunoaştem şi numele unui
43
astfel de căpitan L.Aelius Severianus •
Fiecare corabie dispunea şi de un serviciu administrativ condus de un
beneficians44 , în timp ce cârmaciul acesteia purta numele de gubernator şi avea gradul
de subofiţer45 •
Subunitatea tactică de luptă era centuria şi era comandată de un centurion. O
astfel de centurie putea fi constituită din echipajul unui vas, la care se adăuga o mică
46
forţă de infanterie, cum a fost cazul celei comandate de Q. Iulius Heliodorus •

37

Ibidem.
A. Aricescu, op. cit., p. 73.
39
P. Petit, Rome et Empire Romain. Le Haut - Empire, în Encyclopaedia Universa/is (France), 14, Paris,
1980, p. 395.
40
M. Grant, The anny if the Caesars, London, 1974, p. 86, apud Cr. Matei, Flota romană în războaiele
dacice, în Peuce, X, voi. I, Texte, Tulcea, 1991, p. 145, n. 11.
41
G. Webster, The Roman Imperial Anny ofthe first and second centuries, A.D„London, 1969, p. 164 şi
urm., apud Cr. Matei, op. cit„ p. 145, n. 13.
42
A. Aricescu, op. cit., p. 72.
43
Cr. Matei, op. cit., p. 145, n. 14.
44
A. Aricescu, Gubemator, în Enciclopedia civilizaţiei romane, p. 359.
45
Emilia Doruţiu - Boilă, lSM, V, p. 284 - 285.
46
Dumitru Tudor, Arheologia romană, Bucureşti, 1976, p. 158.
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În ceea ce priveşte îmbrăcămintea folosită de militarii navali, sunt interesante
oferite de Vegetius şi unele monumente sculpturale. Astfel, se ştie că
principalele articole de îmbrăcăminte erau: o tunică strânsă pe corp cu un ciugulum,
care oferea posibilitatea atârnării sabiei şi a pumnalului, un sagum lung, pantaloni şi
caliga 47 • Ca anne de luptă aveau basta, sabia, pumnalul ş.a. 48 •
În general, serviciul militar în cadrul flotei era considerat mai puţin onorabil
decât cel din annata de uscat49 , însă este interesantă în acest sens Diploma din 138, din
timpul lui Hadrian, care îi menţionează pe militarii flotei la sfârşitul listei trupelor
auxiliare de călăreţi şi pedestraşi, confinnându-le drepturi egale cu aceştia din unnă
(CIL XVI, 83).
În ceea ce priveşte dotarea sa, flota militară romană dispunea de nave de război,
deosebite de cele comerciale şi transport, prin fonna pupei, scobită şi recurbată spre
interior, cu partea superioară mult înălţată, precum şi prin numărul de rame. O
caracteristică importantă a acestor nave este viteza mare de deplasare, de 8 - 8,5 noduri
pe oră, atunci când naviga în sensul curentului, în timp ce deplasarea împotriva
curentului se făcea cu I - 2 noduri 50 •
Navele de război dispuneau de dotări speciale, aşezate pe punte, cum ar fi:
turnuri de luptă, maşini balistice, cabina comandantului amplasată lângă pupă ş. a. 51 •
Romanii obişnuiau să navigheze şi noaptea şi în acest caz, dovedit de reprezentările
Columnei lui Traian (planşa IV}, navele sunt dotate cu lanterne fixate la pupă, pe
apblaston şi faruri de veghe în tumuri 52 •
G.G. Toudouze remarca faptul că, din punctul de vedere al varietăţii fonnelor,
vasul este ca şi legiunea, un tip marcând o puternică tendinţă de unifonnizare 53 • Astfel,
cele cinci sau şase tipuri răspund celor mai severe cerinţe pe care le impun flotele
militare, tactica şi strategia. Este vorba de nave ca trireme libume, nave cu turnuri de
luptă, nave grele - cuadrireme şi nave de transport 54 .
Pentru perioada secolelor I - III d. Hr. Sunt importante infonnaţii oferite de
reliefurile Columnei lui Traian, unde sunt reprezentate zece nave de război (bireme,
trireme), precum şi de imaginile acestor vase păstrate pe diferite obiecte 55 (planşa V).
Biremele sunt nave de luptă, cu circa o sută de rame dispuse pe două rânduri în
56
fiecare bord , având bordajul întărit de la un capăt la celălalt, cu un brâu din lemn. O
infonnaţiile

47

Ibidem.

Octavian Toropu, Principatu/, în Enciclopedia civilizaţiei romane, p. 621.
49
Navele de război atingeau o viteză medie de cinci noduri pe oră, v. Cr. Matei, Consideraţii privind
raportul dintre Classis Flavia Moesica şi fortificaţiile limesului roman ... , p. I 03. n. 26.
so D. Tudor, op. cit., p. 113.
51
Cassius Dio, XLIX, 17 apud Cr. Matei, op. cit., p. 146, n. 27.
52
G.G. Toudouze, Ch. De la Ronciere, J. Tramond ş.a, Histoire de la marine, Paris, 1934, p. 59.
48

53

54

55
56

Ibidem.

O. Bounegru. Reprezentări de.ambarcaţiuni de pe monumente din Sciţia Minor, în secolele I - /li e.n., în
Istros, Brăila, I, 1980, p. 183 şi unn.
Ilie Manole şi Gh. Ionescu, Birema, în Dicţionar marinăresc, Bucureşti, 1982, p. 67.
Octavian Bounegru şi Cornelia Bounegru, Observaţii privind navele romane de război la Dunărea de Jos
în secolele I - /1 e.n.. în /stras, V, 1987, p. 178.
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altă caracteristică

este akrostolion-ul (prora) zvelt, mult înălţat faţă de punte. crenelat.
Puntea este protejată de o balustradă, cu grinzile dispuse încrucişat, iar ramele din
rândul superior lucrează printre acestea. Ramele din rândul inferior sunt montate în
deschizăturile practicate în bordajul navei. Detaliile pe care ni le pune la dispoziţie
Columna lui Traian (planşa VI) sugerează ideea că de fapt, vâslaşii din rândul de sus
sunt aşezaţi direct pe punte. Fiecare navă are pupa protejată de o balustradă
asemănătoare cu cea de pe punte. La acest tip de vas, pupa este dominată de cabina
semicirculară, de mari dimensiuni uneori, (dieta), cu un ornament deasupra ei
(aphlastron). Cabina este destinată comandantului, dar dimensiunile mari ale acesteia
sugerează ideea că servea, mai cu seamă în timpul companiilor militare, de adăpost
persoanelor de rang înalt57 •
Cel mai cunoscut tip de navă militară de acest gen era liburna aparţinând aşa
numitei categorii de naves constratae, reprezentând vase cu punţi şi bordaje de
58
protecţie a vâslaşilor, spre deosebire de aceste dotări, numite aperta naves • Liburna
este o navă de război uşoară, având de la 26 până la 28 de vâsle de fiecare bord 59 • Ea
apare în secolul I î. Hr. şi are ca model vasele illirice. Personalul său era alcătuit din
cincizeci şi şase de vâslaşi, la care se adăugau şase matrozi şi şaizeci de soldaţi marini,
însumând o sută douăzeci şi doi de oameni60 • Liburna putea atinge o lungime de 24.5
m. şi o lăţime de 5,4 m, în timp ce pescajul era de 0,8 m61 •
Specifică pentru flota fluvială era însă liburna fluvială, care se deosebea de
liburna marină prin dimensiunile sale mai reduse, ceea ce-i permitea executarea cu
uşurinţă a oricărei manevre, în ape mai puţin adânci (planşa VII)6 2• Ea este în general
inclusă în categoria de naves longae fluminales 6J. Aceste categorii au fost stabilite
practic, utilizându-se textele juridice ale lui Ulpius Marcellus (Digestae, 49, 15, 2),
după care, au putut fi împărţite în clase, navele reprezentate pe Mozaicul de la
Althiburus64 •
La cele patru clase, stabilite astfel, navis longa, actuaria, oneraria ş1
piscatoria, recent, cercetătoarea I. Pekary65 a adăugat încă una - fluminis.
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Ibidem.
Cr. Crăciunoiu, Corăbii străbune, Bucureşti, 1983, p. 469.
59
Ibidem.
60
O. Bounegru şi C. Bounegru, op. cit., p. 178.
61
Ibidem.
62
Mihail Zahariade and Octavian Bounegru, Roman Ships on the Lower Danube (I st - 6 th Centuries).
Types and Function, în Crossroads in Ancient Shipbuilding, ISBSA 6, Oxford, 1994, p. 35.
63
Descoperit în 1895, în Tunisia, mozaicul constituie un adevărat catalog al Antichităţii. Cr. Matei, Flota
romană în războaiele dacice, p. 88.
64
M. Zahariade şi O. Bounegru, op. cit., p. 35.
65
I. Manole şi Oh. Ionescu, op. cit„ p. 441.
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Conform acestei clasificări, în grupa de navis longa, alături de libume intră şi
triremele, nave sau corăbii de război, cu trei rânduri de rame, dispuse pe trei niveluri
diferite66 • Când vântul era prielnic, ele se puteau deplasa şi cu ajutorul velelor.
Revenind la libumele fluviale, dimensiunile acestora erau următoarele: lungimea
de circa 21 m, lăţimea de 3, 30 m, iar pescajul de O, 70 m67 (planşa VIII).
Izvoarele epigrafice au păstrat numele a două astfel de nave, Libuma Armata
(Noviodunum) şi Libuma Sagitta (la Chersonessus)68 •
Flota dunăreană mai dispunea şi de alte genuri de ambarcaţiuni ca de exemplu
ratis, pristis, tesseraria şi scapba.
Ratis sau ratiaria era o ambarcaţiune tip ponton (planşa IX, fig. 4), ea fiind
69
reprezentată pe Columna lui Traian în scena LXXXI, 350 - 353 • Pristris sau pistis
era la rândul ei, o navă de luptă, uşoară şi rapidă, folosită mai ales pentru escortarea şi
70
asigurarea securităţii convoaielor • Ea era utilizată şi în cadrul unor misiuni care
presupuneau multă rapiditate. Unii autori antici identifică acest tip de navă cu lembus
(Titus Livius XXXV, 26, l; XLIV 28, 2).
Foarte probabil, în dotarea flotei moesice intrau şi vase de mici dimensiuni,
lejere şi rapide destinate misiunii de curier cum era cazul tesserariei, asigurării
comunicaţiilor între navele din port, pentru transportul echipajelor la mal sau
remorcarea altor nave - scapba. Aceasta din urmă era o barcă mai degrabă, uşoară, fără
catarg, mânuită cu lopeţi 71 •
Ovidiu aminteşte de cumbae sau cymbae, cele mai des întâlnite, după ratis, care
nu sunt altceva decât luntrii sau bărci de anumite proporţii 72 •
O altă categorie o reprezintă navele de transport şi aprovizionare, din care,
autorii Columnei au reprodus trei tipuri: caudicaria, actuaria şi hippago73 •
Caudicaria făcea parte din categoria navelor utilizate la transportul materialelor
şi alimentelor, din clasa fluminis (Columna lui Traian, scena XXXIII), (planşa IX, fig.
74
6) , pe când actuaria, cu un singur rând de vâsle, era folosită ca transportor de trupe

66
67
68

69
70

71
72

73
74

O. Bounegru şi C. Bounegru, op. cit, p. 178.
Pentru Libuma Armata vezi Emilia Doruţiu - Boită, ISM, V, p. 284 şi 285.
Cr. Matei, op. cit., p. 93. O plută din bârne groase, putând fi manevrată de vâslaşi (remiges) cu o prăjină,
cu vâsle (remi) sau chiar cu o pânză (velum), după dimensiuni. Putea, de asemenea, să fie un bac, o
şalandă sau un şlep. V. Ioan Micu, Terminologia navală şi halieutică in operele ovidiene din exil, în
Pontica, XXIV, 1991, p. 438.
M. Zahariade şi O. Bounegru, op. cit., p. 37.
Ioan Micu, op. cit..
Ibidem.
.
Aparţin clasei numite naves onerariae, v. Jean - Claude Fredouille, Enciclopedia civilizaţiei şi artei
romane, Bucureşti, l 974.
Cr. Matei, op. cit., p. 90; M. Zahariade şi O. Bounegru, op. cit., p. 35.
.Cr. Matei, op. cit.
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terestre, călăreţi (fără cai) şi material de război . Caii erau transportaţi cu ajutorul
76
navelor de tip hippago (Columna lui Traian, scena XXXIV), (planşa IX, fig. 5) •
Din această categorie face parte şi Thalamegus sau cubiculata navis, specifică
râurilor mari, care apare reprezentată pe Columnă în scena XXIV. Era o navă rotundă
la ambele capete, cu un singur rând de rame. Pupa merge dincolo de locul ocupat de
77
cârmaci şi putea fi propulsată cu vâsle dar şi cu vele •
Caudicaria, hippago şi corbita sunt considerate ca aparţinând clasei onerariae
navis, corbita fiind folosită de către romani, conform informaţiilor oferite de Columna
lui Traian, în timpul celui de-al doilea război dacic (scenele LXXXVI, LXXXVII). O.
Bounegru consideră că ea este o navă prin excelenţă comercială, utilizată la transportul
de mărfuri. În secolele al Ii-lea şi al lll-lea d. Hr., ele au circulat şi în zona ţărmului
vestic al Pontului Euxin 78 (planşa IX, fig. 1,2) după cum o dovedesc reprezentările de
79
pe opaiţul descoperit în edificiul termae I de la Histria , precum şi cea de pe strigiliu
din necropola Tomisului 80 (planşa X, fig. 4 ).
În categoria de navis fluminalis sunt incluse următoarele tipuri: linter,
pontonium, lenunculus şi phaselus81 •
Linter sau carabus era o navă pentru transportul materialelor şi alimentelor82 , în
timp ce pontonium era un transportor fluvial propulsat cu pânze, dispunând de un
83
sistem de guvernare alcătuit din două vâsle la pupă (planşa IX, fig. 9). Tot o navă de
84
transport era.şi lenunculus (Columna lui Traian, scenele IV; XLVIII ?) •
Phaselus era practic o navicula (corăbioară), folosită la transportul călătorilor în
timp de pace şi a trupelor în vreme de război. În primele secole creştine aceste phaseli
erau simple bărci sau şalupe, având şi posibilitatea de remorcare. Ovidiu ne spune că
erau construite din materiale fragile, uneori tuburi de teracotă şi se manevrau cu
85
ajutorul vâslelor; uşoare, ele puteau transporta o cohortă întreagă •
Papirusul lui Hunt, redactat recent86 aminteşte de naves frumentariae, apărate
de soldaţii aflaţi sub comanda unui centurion din unul din porturile dunărene (in
(n)avaria ad naves frumentarias in is dec„.). Graţie reprezentării găsite într-un

75

75

Ibidem.
M. Zahariade şi O. Bounegru, op. cit., p. 37.
77
O. Bounegru, Opaiţe romane cu reprezentări de nave, în SC/VA, 35, 1984, 4, p. 370; Virgil Lungu şi Cr.
Matei, Reprezentări inedite de nave antice pe un strigi/ din necropola Tomisului, în SCIVA, 40, 1989, 2,
p. 179 şi unn.
78
O. Bounegru, op. cit
79
V. Lungu şi Cr. Matei, op. cit., p. 181 şi urm.
8
Cr. Matei, Flota romană in războaiele dacice, passi1J1.
81
Ibidem, p. 91.
82
Ibidem.
83
M. Zahariade şi O. Bounegru, op. cit., p. 37.
84
Ioan Micu, op. cit., p. 438.
85
VI. Iliescu, în Izvoare privind istoria României, I, p. 337 şi urm.
86
M. Zahariade şi O. Bounegru, op. cit.
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mo1mânt din Ostia87 , avem descrierea unei astfel de nave, cu pupa şi prora rotunde şi
cu o platformă (cabină) pentru cârmaci.
Multe dintre părţile componente ale navelor romane nu sunt altceva decât
preluări de la greci, precum forma cocii, profilul etravei, greementul vaselor, prezenţa
scărilor, Praembolionul, stalos-ul, elementele de la pupă, ş.a., în epoca romană toate
88
acestea suferind modificări însă, în ceea ce priveşte forma şi funcţionalitatea .
Capătul de sus al prorei, recurbat (akrostolion) era de obicei ornat cu măşti
antropomorfe, figuri zoomorfe sau obeliscuri 89 •
90
P.M. Duval clasifică navele în simetrice şi asimetrice . În prima categorie sunt
considerate a fi navele comerciale, pe când cele de război intră în cea de a doua
categorie.
Un fapt interesant îl reprezintă cele două tipuri de nave de care dispune flota
moesică, fluviale şi respectiv maritime, unele dintre acestea provenind chiar din
efectivele unor flote importante ca cea de la Misenum, cum este cazul Libumei
Armata 91 .
Există dovezi că unele nave de război serveau drept curieri pentru însărcinaţii cu
misiuni speciale, ofiţeri şi guvernatori de provincii, sub Augustus, Hadrian şi
Antonius92 •
În general, în timp ce armata de uscat participa la mişcări politice, flota rămânea
de cele mai multe ori calmă93 • Rolul marinei însă era foarte important pentru moralul
populaţiilor riverane. De asemeni, ea putea să constituie o armă foarte eficientă în
timpul unor debarcări, în vederea unei acţiuni combinate cu cea a forţelor de uscat.
Din punctul de vedere al eficacităţii flotei danubiene, în perioada analizată, se
poate spune că aceasta a fost demonstrată nu o dată. Astfel, în anul 86 şi în anul
următor, unităţile navale moesice participă activ la expediţiile lui Fuscus, construind
peste fluviu poduri de vase94 • În timpul războaielor dacice ale lui Traian însă,
contribuţia flotei fluviale a fost hotărâtoare. Aceasta a fost întărită cu două contingente
95
importante aparţinând flotelor pretoriene de la Misenum şi respectiv Ravenna .
Una dintre sarcinile principale ale unităţilor navale a fost transportul trupelor.
Cassius Dio ne lasă să înţelegem că armata romană a trecut Dunărea cu ajutorul
96
corăbiilor , pentru care foloseşte termenul de oA.xoc~ care desemna în general o navă
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88
89

90
91

92
93
94
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H. D. Viereck. op. cit., p. 175 şi 179, n. 3.
O. Bounegru, Opaiţe romane cu reprezentări de nave, p. 368.
P. M. Duval, La fonne des navires romains. Melanges de l'Ecole Francaise a Rome, 1949, p. 119 - 149.
apud M. Zahariade şi O. Bounegru, op. cit., p. 40.
ISM. V, nr. 273.
Raymond Bloch, Jean Cousin, Roma şi destinul ei, li, Bucureşti, 1985, p. 42.
Ibidem.
R. Vulpe, op. cit., p. 69 şi urm.
O. Bounegru, Flota romană la Dunărea de Jos în cursul războaielor dacice, în Cultură şi civilizaţie la
Dunărea de Jos, Călăraşi, 3 - 4, 1987, p. 88.
Ibidem, p. 89.
Ibidem, p. 90.
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de transport de mari dimensiuni, ce putea fi tractată de o navă de război 97 (planşa X,
fig. 1 şi 3).
Un aspect deosebit al activităţii flotei I-a reprezentat, pe lângă construirea unor
poduri de vase, aprovizionarea cu alimente şi materiale de război. Interpretând
informaţia oferită de Papirusul Hunt, O. Bounegru crede că documentul face referire la
un navarium98, înţeles ca un mare depozit de cereale, situat pe malul Dunării 99 •
Dio Cassius (LXVIII, 26), ne mai oferă o informaţie interesantă în legătură cu
posibilitatea pe care o aveau romanii privind transportul, cu ajutorul căruţelor, a unor
ambarcaţiuni de tipul ratis sau pontonium.
Armata romană dispunea şi de trupe specializate în construirea rapidă a
podurilor.
În secolul al Iii-lea Classis Flavia Moesica va primi supranumele de Gordiana,
după împăratul Gordian al Iii-lea (238 - 244), marcând probabil o reorganizare.
În timpul Dominatului, armata romană a cunoscut importante modificări, care
pentru flotă vor însemna unităţi mai mici, subîmpărţite în formaţiuni, în contextul
măsurilor luate de Diocletian (284 - 305). Astfel, în condiţiile presiunilor goţilor asupra
liniei Dunării de Jos s-a trecut la întărirea sistemului defensiv al Dobrogei al cărei rol
strategic va fi dintre cele mai importante.
Pentru perioada cuprinsă între domnia lui Dioclet_ian şi cea a lui Constantin I
(306 - 337) şi respectiv sfârşitul secolului al IV-iea - începutul secolului al V-lea, cel
mai important document, în măsură să ne ofere date privind flota este Notitia
Dignitatum 100 •
Conform acesteia, atât în Moesia Secunda cât şi în Scythia, ultima reprezentând
chiar teritoriul Dobrogei 10 ', se constată o fărămiţare a forţei navale, atât teritorial cât şi
din punct de vedere funcţional. În acest context, pentru unităţile flotei din Scythia sunt
menţionate patru sedii, în timp ce atribuţiile acestora au fost diversificate.
Pentru Scythia Minor, Costel Chiriac 102, interpretând textul documentului amintit
mai sus, propune completarea chiar a unei lacune, astfel încât ajunge la concluzia că
cele două unităţi navale menţionate de acesta, muscoii Scythiei şi Classis in
Plateypegiis, se aflau sub comanda prefectului ţărmului. Acesta îşi avea sediul în
pedatura superioară corespunzând ariei de activitate a Legiunii I lovia, cu centrul la
97

Ibidem.

98

I. Stoian, Tomitana, Bucureşti, 1962, p. 209, n.1.Este vorba de un cippus, descoperit la Poarta Albă,cu
un text redactat în limba greacă, ce prezintă cariera lui P. Aelius Ammonius, ajuns procurator al Moesiei
Inferior.
99
Not. Dign. Or.. XXXIX (Scythia) şi XL (Moesia Secunda), în Fontes historiae Daco - romanae, II,
Bucureşti, 1970, p. 207: vezi şi M. Zahariade, Moesia Secund, Scythia şi Notitia Dignitatum, Bucureşti,
1988.
100
A. Aricescu, op. cit., p. 119 - 120.
101
Costel Chiriac, Notitia Dignitatum şi unele probleme privind flota militară pe limesul scitic, în SCNA,
35, 1984, 4, p. 302.
102
Ibidem, p. 304.
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Noviodunum, iar pe lângă comanda a cinci cohorte care îi reveneau ab initio, avea şi
comanda musculilor scitici ai Legiunii II Herculea şi a flotei de plateypegiis 103 (planşa
XI).
Era posibilă, având în vedere cele de mai sus, o cumulare a unor funcţii de
conducere a unor unităţi deosebite în ceea ce priveşte modul lor de acţiune, în mâna
unei singure persoane.
În secolul al IV-iea flota fluvială ce apăra linia nord - dobrogeană a Dunării şi
respectiv litoralul nordic al Mării Negre, dispunea de o sută de naves lusoriae, zece
naves agrarienses şi cinci naves iudiciariae aparţinând de classis Moesica şi de o
sută douăzeci şi cinci naves lusoriae, doisprezece naves agrarienses şi cinci naves
iudiciariae, reprezentând nave din classis Scythiae 104 •
Un edict imperial, din anul 412!0 5, ordona practic să se construiască nouăzeci de
naves lusoriae şi să se repare zece din stocul vechi, menţionând în acelaşi timp faptul
106
că limes-ul Scythicus are o sută cinci nave de acest tip • Documentul mai
menţionează pentru Scythia, doisprezece naves agrarienses, care aveau posibilitatea
controlorii şi supravegherii navelor de pe fluviu (Vegetius IV, 46) şi cinci naves
iudicariae, care asigurau legătura între nave 107 •
În ceea ce priveşte tipurile de nave aflate în dotarea flotei dunărene în perioada
secolelor IV - VI sunt de menţionat, în funcţie de genul de activitate, în continuare vase
de război şi respectiv, de transport şi aprovizionare. Fără îndoială, o serie de
ambarcaţiuni chiar nave specifice secolelor anterioare îşi continuă existenţa, la care se
adaugă tipuri noi.
Măsurile luate de împăraţii din perioada Dominatului au condus la creşterea
numărului de nave de război destinate acţiunilor militare navale şi de supraveghere a
limes-ului.
În această perioadă apar denumiri noi, ca de exemplu cea de navis longa, care
reprezenta o navă folosită exclusiv pentru acţiuni militare, fiind în general numele date
navelor de război. Termenul apare la Zosimos (IV, 39) raportat la nivelul anului 386,
când romanii sunt nevoiţi să lupte pe Dunăre cu ostrogoţii.
Un alt tip de navă era cea cunoscută sub numele de trieris, menţionată pe fluviu
de Themistios (Or. X, I 33 - 140), în timpul războaielor cu goţii din 367 - 369 108 •
Pentru anul 361, este menţionat tipul lembi, pe care împăratul Iulian (361 - 363)
îşi îmbarcă trupele, conform lui Ammianus Marcellinus (XXI, 91) el însuşi ofiţer de
carieră şi participant la majoritatea evenimentelor militare din secolul al IV-iea. Făcând

103

104

105
106
107
108

Cr. Matei, Consideraţii privind raportul între Classis Flavia Moesica şi fortificaţiile limesului roman .. „
p. 145.
M. Zahariade şi O. Bounegru, op. cit., p. 39.

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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parte din categoria naves actuariae, lembus era o navă rapidă, de dimensiunii
medii 109, cu două rânduri de rame, o biremă deci, (Titus Livius, XXIV, 40) şi două
pânze cu funcţii precise de legătură şi recunoaştere, asigurarea securităţii şi escorta
convoaielor.
Musculos era o navă uşoară şi rapidă, propulsată cu ajutorul ramelor (Notitia
Dignitatum Orientis, XXXIX, 35), o ambarcaţiune mică de forma unei cochilii
probabil 110 • În mod greşit, Andrei Aricescu vorbeşte de Cohors Musculorum
Scythicorum, ca urmare a interpretării textului din Notitia Dignitatum .. .35.
Praefectus ripae legionis primae Iouiae cohortis ... et secundae Herculiae musculorum
Scythicorum et classis inplateypegiis (XXXIX, 35). Astfel, dânsul ajunge la concluzia
existenţei unui praefectus ripae, fără a putea să-l identifice cu vreunul din prefecţii
ţărmului ai Legiunii I Iovia. Este vorba însă, după cum am văzut din reinterpretarea dlui Costel Chiriac, cu care mntem de acord, considerând-o mai probabilă, de un cumul
de funcţii, situaţie întâlnită de altfel şi în perioada anterioară a secolului I - III, când pe
limes-ul dobrogean îşi desfăşura activitatea Classis Flavia Moesica 111 •
Este interesantă în acest sens descoperirea unor fragmente de cărămizi, la
Noviodunum, purtând ştampila PCRL, care trebuie citită, crede acelaşi istoric ca:
P(raefectura) C(lassis) R(ipae) ~sythicae) 112 • Datarea cărămizilor corespunde
perioadei care a urmat reformelor administrative şi teritoriale întreprinse de
Diocleţian 113 •

Navis lusoria erau nave uşoare, cu un singur nivel de rame (monere), în secolele
al IV-iea şi al V-lea ele preluând funcţiile libumelor. Au fost folosite ca nave de război,
dar şi ca vase de transport pentru mărfuri şi pasageri. În anul 1981, la Mainz, au fost
identificate epavele a unsprezece astfel de nave regăsindu-se într-un număr de patru
dintre acestea' 14 • Pe baza acestor descoperiri s-a putut reconstitui alura unei nave de
tipul lusoria, lungimea ei putând ajunge la 20 m. Era propulsată cu ajutorul ramelor
sau al velelor.
·
Notitia Dignitatum menţionează prezenţa pe fluviu a unor nave din categoria de
nave8 amnicae (Not.Dign.Or. XLV, 36) aflate sub comanda unui praefectus. Isidor
din Sevilla numeşte astfel de nave trabaria (Originum libri, XIX, 1) 115 •
La Maniz, navele presupuse a fi de tipul navis iudicaria au o lungime de 15 m,
fiind caracterizate prin pupa şi prora rotunde' 16 •
Cel mai comun vas de război bizantin este însă. cel cunoscut sub numele de
dr6mon, folosit mai cu seamă în secolul al X-lea, dar având un remarcabil strămoş în
109

A. Aricescu, op. cit., p.120.

° C. Chiriac, op. cit. p. 303.
111

11

Mihaela - Denisa Liuşnea, Classis Flavia Moesica, în Arhe; Bµletin de studii şi cercetări studenţeşti de
istorie veche, arheologie şi epigrafie, Timişoara, I, 1996, p. 30 şi 31.
112
ISM, V, nr. 285.
113
I. Bamea, DID, II, p. 369 şi urm.
114
M. Zahariade şi O. Bounegru, op. cit., p. 39.
115
Ibidem, p. 40.
116
Ibidem, p. 39.
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secolul al Vl-lea (lsidor din Sevilla, Or. XIX, 1, 14). În timpul lui Iustinian (527 - 565)
se prezenta ca o navă cu dimensiuni medii, cu un singur rând de rame, o moneră deci 117 •
Tot pentru secolul al Vl-lea, Theophanes Confesor menţionează un tip deosebit
de navă, greu de descris, ploia diaprymwa, cu ocazia măsurilor întreprinse de
împăratul Iustinian, în anul 559, în vederea întăririi flotei danubiene (234, 712).
Traducerea corectă din limba greacă pare a fi vas cu sistem de guvernare la ambele
capete' 18 •
Plateypegia · sunt menţionate de asemeni în Notitia Dignitatum Orientis,
(XXXIX, 35), fiind de fapt, nave cu fundul plat, adaptate circulaţiei în apele scăzute ca
cele ale Deltei Dunării. În ceea ce ~riveşte mărimea lor, Andrei Aricescu crede că nu
1
treceau de dimensiunile unei bărci \planşa XI).
Cât despre navele de transport şi aprovizionare, varietatea lor, pentru perioada
analizată, este mare. Se întâlnesc astfel, pe lângă naves fluminales, folosite la
transportul pe râurile mari (Zosimos, IV, l O; 35) în anii 367 şi 386, vase de tipul
holkas, de mari dimensiuni, ale căror origini coboară până în secolul al V-lea î. Hr.
120
(Herodot, VII, 25; Tucidide, II, 91, 3) • Uneori aceste tipuri de nave au îndeplinit şi
funcţii militare, de transport de trupe.
Un tip mai puţin cunoscut de vas este porthmis, menţionat pe Dunăre în anul
602' 21 •
Pentru transportul trupelor, autorii antici amintesc de încă un tip,
amphiprymnos (activ în anul 578) 122 •
Izvoarele antice vorbesc de asemeni de obiceiul echipajelor de a acosta pentru
odihnă şi chiar pentru pregătirea meselor, indiferent dacă se aflau pe mare sau doar pe
un râu.
Pe timpul iernii, flota devenea o armă ineficientă în zona Dunării de Jos, unde
fluviul era acoperit, în acest anotimp, deseori, de gheaţă. Probabil, navele componente
ale flotei fluviale, se retrăgeau în timpul îngheţului la adăpostul anselor naturale,
amenajate sau nu, a căror urme se mai pot vedea şi astăzi, în aproape toate vechile
centre militare romane de la Dunărea de Jos, mai ales, din spaţiul nord-dobrogean şi
respectiv cel din nordul Dunării. Una dintre amenajările specifice realizate cu acest
scop este cea descoperită la Capidava, în urma campaniilor arheologice din anii 1987 1989. Este vorba de un chei, compus dintr-un zid sparge-val şi malul propriu-zis 123 • În
aceleaşi împrejurări a fost identificat un pinten de ·navă din fier, păstrat în stare
fragmentară, însă deosebit de important, fiind până acum o descoperire cu caracter de
unicat 124 •
117
118
119

120
121
122

123
124

Ibidem.
Ibidem.
A. Aricescu, op. cit., p. 120.
M. Zahariade şi O. Bounegru. op. cit., p. 39.

Ibidem.
Ibidem, p. 40.

Cr. Matei, Cercetări arheologice in zona instalaţiei portuare antice de la Capidava, în Cultură şi
Civilizaţie la Dunărea de Jos, V - VII, 1988 - 1989, p. 121 şi urm.
Ibidem, p. 125 şi 136. fig. 6.
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Pintenul se afla sub nivelul apei, făcând corp comun cu etrava şi chila navelor de
acestea din unnă fiind deosebit de solide pentru a suporta şocul loviturii de
pinten, dată de o navă inamică. Pentru flota militară romană, pintenarea era de astfel,
principala fo1mă de luptă 125 • În afara pintenului principal, nava era dotată, în faţa
etravei, cu încă unul sau chiar mai mulţi pinteni, mai mici, care măreau stricăciunile
produse de pintenul principal. Acesta din urmă avea forma unui trident.
În ultima perioadă a existenţei sale. flota militară fluvială îndeplini o multitudine
de funcţii legate de apărarea limes-ului, supravegherea traficului pe Dunăre. sprijinirea
annatei de uscat în acţiunile întreprinse de aceasta ş.a.m.d.
Cu ajutorul unităţilor sale, împăratul Valens (364 - 378) va construi un pod de
vase. în anul 369, la Noviodunum. în timpul campaniei împotriva goţilor 12 (), de
exemplu.
În cele din unnă. fonnaţiunile auxiliare de corăbieri au fost asimilate de cele de
infanterie, plasate pe graniţa Imperiului, unde fo1mează unităţile de limitanei, apărând
acele nauclarii, care nu sunt altceva decât trupe de infanterişti ce dispun de corăbii.
Pe toată perioada activităţii sale, flota dunăreană. moesică ~i apoi scythică, a
contribuit la organizarea şi apărarea frontierei romane în această zonă de contact cu
barbaricum, acţionând în acelaşi timp. pentru împiedicarea barbarilor deja trecuţi în
sudul fluviului de a se retrage pe acelaşi drum. Între atribuţiile ei au intrat acţiunile
desfăşurate în vederea supravegherii comerţului şi vămilor dunărene şi, ca element, la
început, auxiliar, de recunoaştere şi legătură, a asigurat includerea acestor teritorii în
sfera civilizaţiei romane.
Prezenţa acestor unităţi navale maritime şi fluviale în acelaşi timp, a păstrat
legătura între oraşele greceşti de pe ţănnul nordic şi vestic al Mării Negre, izolate de
ruperea tradiţiei comerciale elenistice, cu marile fluxuri comerciale care uneau direct
Asia Mică de Peninsula Italică.
Nu poate fi neglijat desigur, nici rolul elementului uman, care a fost un factor
activ de răspândire a culturii şi mentalităţii romane şi. mai ales, unul definitoriu pentru
comunitatea de cives Romani, ce presupunea acordarea diferitelor statute aşezărilor pe
care prezenţa reprezentanţilor Imperiului, le antrenează în vasta mişcare a economiei
romane.

război,
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LA FLOTTE MILIT ARAIRE ROMAINE SUR LA BASS - DANUBE
- RESUMELa navigation fluviale, a câte de la navigation maritime. a joue un role tres important dans la vie
des peuples anciens.
En ce qui concerne la flotte militaire romaine sur le Danube, elle s'est constituee en une presence
qu'on ne peut pas negliger quand on parte de l'influence qu'elle a eue sur Ies pays de la Bass - Danube.
Constituee a l'epoque de la reorganisation de la flotte fluviale sous l'empereur Vespassian, Classis
Flavia Moesica a continue son activite sur ces terres prattiquement jusqu' a la chute de la regne romaine,
etant attestee par des epigraphes ou dans la litterature â la fin de la principaute, pendant l'empire; plus tard,
elle allait perdre son nom et initialle organisation.
Cette ouvrage-ci s'est proposee de mettre en lumiere quelques elements concertant de la dotatio de
la flotte, l'hierarchie militaire et role important qu'elle a joue dans la zone mentionnee.
M. D.
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•

Lespede de calcar cu inscripţie ce
păstrează numele lui Postumus praef (ecti)
class (is). (Noviodumun)
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A,,.ald """'""' " ' " DMllii,..., (continuuc). Se rcmucl intrerupcr"11 podului de vase
mirginic de o balustradl scundi ti relut.tta lui pc alt pWi ; accatta • sugcnc oomcnutorilor
c~ podul •c întrerupea La insula Osrrovs din faia oraşului Viminacium şi continua apoi de
la insul1 spre mllul sdng.
Pcdcs~i slnt prccedaJÎ de 1izt1if1ri, U.azirutrii, cinci la num~r. cu capul ,; umerii acoprri fi de o blan~ de urs. Cele doul insigne terminate ln cite o mlnJ 1lnt inscmne de 1n2nipul 1
(s ubunit A ţi ale cohortelor); celelalte trei, pe cuc se dît<ting bu stu ri ak imp<\Nruiui lncon juntc de lauri ţi, ln vtrf, imaginCA unei d1viniclţi , tlnt insigne de coho rte. lnrrc ri!,triftri se vtd,
in ctpul gol, H>âl"1rii ti a9Miliftri. Cei dintil poartl stindarde de uofa {unui c incumrnat de
o imagine a :.citei Victoria), ecilalp po11rtil'. ocvik. De f-apt, se vede un singur vultur, unu l
din oq„i/if1ri purtind, dupA plrcrca unor comentatori, d02r suportu l ocviki pierdute de
Cornelius Fuscus în 87 c.n„ cc avea d fie rcgUid de Traian într -o cetate dacid.
Pen;onajul atlot la extremitatea primei porţiuni a podului de vMc e un ofircr superio r
roman cu pbt oşi.
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l'lttartd lui J'raian 111 t11m1>4ni1. La începutul celui de-nl d oilea
r ăzboi dacic, Traian pilh~te Italia pentru a conduce pcuonal opcra tiunilc militare. El se îmharc1 pc o corabie la Brundiaium pentru a
trnvcrsn M2rcn Adri.atidL l i vedrm pc imp4nt în putea supctioanl
2 scenei , în pido:uc pc puntea unei co~bii cu vlslafi. ln &tln~ se
r.ltesc construc1ii lc din Brundisium, printre C2.1'c şi un arc de rrlumf.

PI. V

https://biblioteca-digitala.ro

M. D. UUŞNEA

154

Co lu11w 'l

Tr~d :t11J

''"• ' lll'l r .\\'. .\I\

Mor,l.1 J11frtl u; 1r.l

'\.\ \'.\' } :

\ •\ ftt. •lt'

' !I!

o ri

'"
1',1

~.init.

hh·.irr,\11· \'U

tr

qh~

n11 11;11 11..·

pl ul r \ t pt•

D1111 :'\ r•·

~f'lrt'

o

n·l~t i·

d in

·' " .ra9intn l 'rts(11 1, 111 ul 1 ·1 r.lfun clr h.11 .-:) . 1•c1„a 1 u 1hn11 N1 ll V<'t1 !k•t1 t1 I

lJll '. ti < , I. ; I •. .j, I ,
1
.'• •

'li

lt :l < JJ l,.1:

•' ii

1 •~o i I 1 •q w i1.i

j '

PI. VI

https://biblioteca-digitala.ro

p1•11t 1 t

1 1.„ -,

I

t J '. \>';. I

!,1 .1l1f h ' •·

FLOTA MILITARĂ ROMANĂ

155

PI. Vll

https://biblioteca-digitala.ro

M. D.

156

o

-r

1<
~

-

-

........

o

o

o

o

„
_____

o

o
.

o

o

..

PI. VIII

https://biblioteca-digitala.ro

o

D

LIUŞNEA

FLOTA MILITARĂ ROMANĂ

157

'")

1

..

a
4

5

„
.J

/)
7

~

6

10

1.1

12

PLANSAIX
TIPURI DE NAVE ROMANE:
1-2 corbita; 3. tesseraria; 4. ratis; 5. hippago;
6. caudicaria; 7. ponto?; 8. scap ha;
9.pontonium; 10. liburna; 11. vegeiia,placida;
12. navă cu turnuri.
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Tipuri de nave romane:
1. vas de transport;
2. musculus;
3. navă de război;
4. corbita.
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1
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Tipuri de nave romane:
1. vas de transport;
2. musculus;
3. navă de război;
4. corbita.
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