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observaţii
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Ipoteza formulată de către Mommsen că aşezarea roma11ă care figurează
în tabula Peutingeriana sub denumirea de „statio Brucla" (sau lJrutia cum apare
la geograful Ravennaţ) ar trebui situată În apropiere de Aiud, în partea dinspre
Teiuş 1), este astăzi unanim acceptată 2).
A vînd În vedere altarul descoperit la Aiud, Închinat lui Iupiter Optimus
Maximus şi celorlalţi zei consentes de către M. Opellius Adiutor (duum)vir
col(oniac) [Dac (icae)J (CIL, III, 942), personaj amintit şi în piatra funerară a
lui P. Celsenius Constans, decurion al col. Daci(ca) Sarmizegetusa, Înmormîntat la Ampelum (CIL, III, 1323), Mommsen considera că pe timpul lui Traian
administraţia minelor de aur era la Brucla, de unde a fost mutată apoi la Ampelum 3). Cu toate că În prezent această părere nu mai este acceptată 4), rămîne
incontestabil faptul că statio Brucla, după locul pe care e fixată În tabula Peutingeriana, trebuie să fi fost situată lîngă Aiud.
Cealaltă inscripţie găsită la Brucla (CIL, III, 943), ridicată În anul 168
în cinstea guvernatorului provinciei, P. Furius Saturninus, atestă importanţa acestei aşezări În provincia Dacia. Dar după această dată nu mai avem informa·ţii epigrafice de pe teritoriul Bruclei. Cu toate că aşezarea romană datează din
epoca lui Traian, materialele arheologice semnalate sînt relativ puţine 5). Totuşi,
medalionul funerar descoperit În 1951 6) indică - la fel ca şi inscripţiile - ,
prezenţa unei populaţii romane sau romanizate Înstărite.
A vînd În vedere materialul epigrafie, numismatic 7) şi arheologic cunoscut
pînă În prezent, Mutcul din Aiud şi-a propus să Întreprindă - cu concursul Institutului de istorie şi arheologie şi al Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj --,
o serie de cercetări şi sondaje pentru depistarea topografică a urmelor vieţii romane pe teritoriul şi Împrejurimile oraşului.
Primul punct cercetat În cadrul acestui plan se află la nord-vest de oraşul
Aiud, locul numit „Valea Groapelor", pc o terasă situată pe malul drept al Aiudelului, la circa 1100 m de podul peste care trece şoseaua Aiud-Abrud, lingă
drumul care duce spre satul Măgina (fig. 1-3).
Terasa, cu o uşoară înclinaţie spre pîrîu şi foarte probabil amenajată În
parte încă din antichitate, se ridică cu circa 4-5 m deasupra luncii pîrîului, fiind
orientată EEN - VVS. Latura nord-vestică e de 76 m, iar cea de sud-est de 87
m. Celelalte laturi sînt : cea de nord-est de 35 m, cea <le sud-vest de 47 m.
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Acest loc a fost semnalat conducerii Muzeului de către Ioan Mihail Popa;
jurist În Aiud (În toamna anului 1965), vechi şi pasionat iubitor de antichităţi,
căruia îi aducem şi pe această cale mulţumiri pentru deosebita d-sale rîvnă şi
bunăvoinţă. Cu ocazia recunoaşterii terenului s-au găsit la suprafaţă numeroase
fragmente de ţigle, cărămizi şi ceramică precum şi un fragment de piatră şculp
tată, probabil dintr-o coloană ; aceasta din urmă, neputînd fi transportată imediat la muzeu, s-a pierdut.
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Fig. 3. VEDERE „VALEA GROAPELOR":
PARTE DIN CLĂDIREA DEZVELITA

Prin săpăturile Întreprinse (între 21 septembrie şi 8 octombrie 1966 şi continuate între 26 iunie şi 8 iulie 1967), a fost dezvelită substrucţia unei clădiri romane care, prin orientarea şi poziţia sa, domina asupra unei părţi a văii Aiudelului. Clădirea este de formă patrulateră avînd dimensiunile de 17,40x21,10 367,14 m2 - (fig. 4).
Fundaţia clădirii nu se păstrează uniform pe întreaga suprafaţă._· Relativ
bine conservată este partea de sud-vest. In schimb, datorită lucrărilor agricole,
înclinaţiei terenului şi unui şanţ practicat cu decenii în urmă pentru delimitarea
terenului şi care a secţionat clădirea În diagonală (NV-SE), unele porţiuni de
fundaţie, mai ales colţurile estic şi nord-vestic, au fost complet distruse.
Grosimea fundaţiei zidurilor nu este uniformă. La zidurile exterioare ea este de
0,60 m (zidurile L şi C) şi 0,70 m (zidurile A, l) iar la zidurile interioare varia82
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Fig. 4. PI.ANUL CLADIRII:
1. Zid opus incertum; 2. Obiecte de fier; 3. Pietre; 4. Ţigle; 5. Fragment de mortarium; 6. Ceramică; 7. Pavaj; 8. Obiecte din piatră;
9. Conducte de apă; 10. Bordei din epoca bronzului

ză între 0,70 m (zidul D), 0,60 m (zidurile C, D, E, G), 0,50 m (zidurile F, H,
}), şi 0,40 m (zidul K). Partea superioară a fundaţiei a fost aflată în general la
0,20-0,30 m de la suprafaţa actuală a solului. !nălţimea la care s-a păstrat este diferită, fiind mai mare în partea de SV şi mai mică în cea de NE, fapt explicabil datorită înclinaţiei terasei de la SV la NE.
Cel mai bine conservat este zidul /, păstrat în unele porţiuni pînă la înăl
ţimea de 0,92 m. Bine păstrat e şi zidul L, care atinge În unele porţiuni înălţi
mea de 0,90 m. ln schimb, În unele sectoare din fundaţia zidurilor A, B, D, E,
se păstrează doar 1-2 rînduri de pietre (fig. 5).
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Fig. 5. PROFILE

Substrucţia a fost construită din piatră de rîu, de dimensiuni mijlocii şi
fragmente de piatră de calcar, rezultate din ajustarea, probabil la faţa locului,
a blocurilor de calcar folosite În construcţia zidului propriu-zis, după cum indică cele păstrate În partea superioară a zidurilor C şi /, aflate deasupra nivelului
de călcare antic. Ca liant a fost folosit obişnuitul mortar de var amestecat cu
nisip şi cărămidă pisată. După informaţiile de care dispunem, piatra de calcar
de genul celei folosite În construqia zidurilor, se exploatează în carierele de la
Livezile (Cacova) 8) şi „Vîrful Măgurii", puncte situate la 3 şi respectiv 5 km de
Valea Groapelor. Se poate admite deci că aceste cariere erau exploatate şi în antichitate. Confirmarea acestei ipoteze necesită însă cercetări la faţa locului.
După cantitatea redusă de cărămizi descoperită în săpături, rezultă că În
construcţia clădirii a predominat piatra de rîu şi blocurile de calcar, cărămida
fiind folosită - se pare - doar pentru partea superioară a zidurilor. In schimb,
cantitatea mare de ţiglă şi olane e un indiciu că Întreaga clădire a fost acoperită
cu acest material.
Cu toată starea proastă de conservare, configuraţia clădirii şi numărul încăperilor se poate stabili cu destulă precizie, existînd unele semne de Întrebare
doar pentru partea estică. Pe această parte, ultimul zid sesizat e zidul C. Limita estică a clădirii ne-o indică însă capetele zidurilor A-B ce se r.relungesc spre
est cu 4,60 m de locul de îmbinare cu zidul C, precum şi resturile de fundaţie
(Ct, C 2, C 3) perpendiculare pe colţul sud-estic al zidului C şi orientate spre est.
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Un alt indiciu privind limita clădirii îl constituie „pavajul" din piatră de rîu,
lat de 3 m şi păstrat pc circa 8 m lungime. Acest pavaj, orientat spre lunca pîrîului (ESE), Începe la capătul estic al zidului B. El indică astfel nu numai
limita estică a clădirii, ci şi orientarea intrării principale, respectiv faţada clă
dirii (desigur existau şi alte intrări dar, aşa cum ne indică şi configuraţia terenului, intrarea principală nu putea fi decît pe această latură).
Nu putem preciza cum arăta clădirea în această parte. Se poate presupune
Însă - aşa cum ne indică unele analogii - existenţa unui „cerdac", sau unui
portic 9) (lateral deschis ?), lat de circa 4,60 m (cît indică prelungirea zidurilor
A - B), susţinut de coloane - poate de lemn - ale căror-urme Însă nu au putut fi constatate. Perspectiva largă pc care o asigură această orientare asupra
teritoriului din jur, precum şi faptul că drumul care lega villa de drumul roman
principal de pe valea Mureşului nu putea coborî decît pe valea Aiudelului, spre
sud-est, sprijină de asemenea ipoteza emisă mai sus.
Clădirea dezvelită numără zece Încăperi. Primei Încăperi, aşa cum am ară
tat mai sus, nu-i putem stabili cu exactitate mărimea şi destinaţia. Celelalte camere au următoarele dimensiuni: II, 15,10x3,80; IV, 4,20x2,90; V 4,40x4,20;
VIII, 9,20x6,10; IX, 4,80x4,30; X, 4,80x3,60, iar coridoarele: III, 3xl,10;
VI, 4,20x0,80 şi VII, 1,lOx ? (datorită şanţului amintit nu se poate stabili dacă
coridorul VII se închidea prin prelungirea zidului j sau se Întindea pînă la zidul L). In camera X, la adîncime de 0,55 m s-au descoperit fragmente de ceramică din epoca hallstattiană şi un celt. In acest loc a existat un bordei care a
fost deranjat de construqia romană (fig. 4, 10 şi 6).
In privinţa aşezării încăperilor observăm că ele sînt dispuse în jurul unui
coridor central (III, VII), dar destinaţia fiecărei camere nu poate fi stabilită.
Descoperirea fierului de plug, a piuliţei (de zdrobit) şi a căkîiului de lance din
camera VIII, poate constitui un indiciu că aici se păstra o parte din inventarul
gospodăresc, iar fragmentele de rîşniţă, alături de abundenţa ceramicii descoperite în camera IX, ne-o indică, eventual, ca pe o cameră În care se măcinau
grîne (bucătărie ?).
O particularitate a acestei clădiri o prezintă cele două ziduri paralele A ~i
B (fig. 4) aflate la o distanţă de 0,40 m unul de celălalt. Asemenea ziduri paralele nu sînt semnalate la construqii de acest gen din Dacia şi după cum rezultă
din literatură, nici în alte provincii, de exemplu în Gallia, Germania sau Pannonia 10); care a fost rostul acestor două ziduri paralele, construite atît de aproape
unul de altul, este greu de precizat. Un sistem de construire asemănător este recomandat de Vitruvius În cazul cînd peretele iniţial este umed. Prin construirea
unui zid secundar paralel, la o mică distanţă de peretele În cauză, se creează un
spaţiu îngust, prin care circulă un curent de aer, ce facilitează uscarea zidului 11 ).
După cum rezultă însă din plan, zidul B (care nu continuă dincolo de zidul E)
este un zid secundar, zidul principal al clădirii pe această latură fiind zidul A.
Faptul că zidul B se află în interiorul construqiei ne arată că, pentru explicarea
rostului acestor două ziduri, indicaţia lui Vitruvius nu poate fi luată În considerare. Dacă admitem însă că zidul B a fost ridicat doar pînă la padimentul clă
dirii (padiment pe care nu l-am sesizat, fiind păstrată doar partea inferioară a
65
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Fig. 6 1 a-b CELT; 2 a-b PROFILUL BORDEIULUI DIN EPOCA
HALLSTATTIANA: a) INTRE ZIDURILE K-E; b) INTRE ZIDURILE J-L
1. Strat roman; 2. Strat roman amestecat cu fragmente hallstattiene;
3. Strat de cărbune şi cenuşă; 4. Strat hallstattian; 5. Pămînt nemişcat; 6. Zid roman
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substrucţiei), ci ar putea fi pus În legătură cu existenţa unui sistem de Încăl
zire ; spaţiul Închis Între cele două ziduri A 13 constituind, eventual, un canal
pentru dirijarea aerului cald.
Altă particularitate o formează colţul de est al clădirii, unde substrucţia
atinge lăţimea de 1,80 m, iar la 0,40 m de această substrucţie porneşte un alt zid
În formă de L (C1 -C2) care, probabil, se îmbina cu zidul C:i închizînd o supra-.
faţă patrulateră <le cca. 3,45x3,0.5 m (fig. 4). Masivitatea substrucţiei, precum şi
poziţia ei laterală ar putea indica, eventual, existenţa în acel loc a unui turn de
veghe care prin înălţimea sa avea nevoie de o fundaţie solidă.
ln nici una din Încăperi nu am putut identifica padimentul şi instalaţia de
Încălzire. Menţionăm Însă că În camera IV a fost descoperit, sub stratul prăbu
şit de ţiglă şi olane, un fragment de „tegula mammata" care ar putea proveni
de la o astfel de instalaţie. In schimb, descoperirea cîtorva fragmente de conductă de apă (între zidurile D şi E) indică cu destulă certitudine existenţa unei instalaţii de alimentare cu apă, care capta probabil un izvor aflat În apropiere.
Construcţii

anexe

La 17,50 m de colţul nord-estic al clădirii, În secţiunea I, a fost sesizat, începînd de la 0,25 m sub nivelul actual al solului, un strat gros (0,10-0,40 m)
de ţigle, cărămizi, olane şi fragmente ceramice, mai compact Între metrii 4-13.
ln _dreptul metrului 12,30 la 0,50 m adîncime, printre fragmente ceramice şi că
rămizi (romane), a fost aflat în stare fragmentară un vas dacic (fig. 7, 1). Acest
strat gros indică existenţa unei construcţii. Pentru lămurirea caracterului ei a
fost practicată o casetă (de 9,20x5 m). Nu au apărut urme de zid şi nici urme
de pari (de lemn) care să indice mai precis forma şi conturul clădirii. Deoarece nu
au fost aflate nici urme de chirpic, se pare că aici a existat o construcţie din
lemn, poate magazie sau şopron. Nu este exclus, după cum indică fragmentele
ceramice, ca ea să fi servit drept locuinţă sezonieră pentru lucrători În timpul
muncilor agricole (vezi fig. 2).
Pentru cercetarea exhaustivă a terasei, au fost executate patru secţiuni, VVIII (vezi fig. 2), care n-au dat nici un rezultat. ln schimb în secţiunea a IX-a,
trasată pe latura vestică, perpemlicular pe zidul I (lungă de 12,50 m), a fost sesizat, la 11,20 m, un zid gros de 0,40 m, construit din piatră de rîu prinsă cu
mortar. Partea superioară a zidului se află la 0,40 m de la suprafaţa actuală a
solului, iar baza lui la 0,95 m, fiind aşezat pe pămîntul nemişcat. De la zid spre
clădire, pe o distanţă de 2,10 m, s-a dat, la 0,50 m adîncime, de un strat de ţi
glă gros de 0,25 m. Datorită desimii pădurii, dincolo de acest zid am putut înainta cu secţiunea numai pe o distanţă de 0,60 m ; în această parte (terenul urcă
brusc) n-am găsit fragmente de ţiglă sau de ceramică. Este deci puţin probabil
că pe această pantă să fi existat o clădire, aşa încît se poate presupune că zidul
sesizat făcea parte din sistemul de împrejmuire a vilei, iar lîngă el, sau chiar
sprijinit de el, se afla vreo construcţie acoperită cu ţiglă 12).
67

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Fig. 7. CERAMICA DACICA
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Fig. 8. OBIECTE DE PIATRA

ŞI

CERAMICA
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Materialele găsite în săpături

13)

In decursul anilor, lucrările agricole au distrus o bună parte din fundaţia
iar materialul scos la iveală s-a risipit fără urmă. Totuşi inventarul descoperit în timpul săpăturilor este destul de bogat şi variat. Mai numeros este materialul ceramic folosit În construcţie, descoperit În cea mai mare parte fragmentar: ţigle de tip obişnuit, olane, cărămizi (fig. 8, 9-11) 14 ), pe unul din fragmente, ce va fi descris mai jos, sînt mai multe litere (fig. 9), conducte de apă cu diametrul de 6,2 şi 9,6 cm (fig. 8, 6-8).
clădirii,

Ceramica
Cea mai mare parte din ceramica Jescoperită provine de la vase de uz comun, de culoare sură-negricioasă sau roşie (fig. 10).
Ceramica fină se reduce la cîteva fragmente cenuşii, ştampilate (fig. 10, 1-3)
şi cîteva fragmente roşii-portocalii provenind de la un vas ornamentat În relief
cu un şarpe (fig. 1O, 4-6).

Fig. 9.

ŢIGLA

CU

INSCRIPŢIE
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Fig. 10. CERAMICA: 1-3 STAMPILATA; 4-6 FRAGMENTE CU
7-18 FRAGMENTE DE LA DIFERITE VASE DE UZ COMUN
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ŞARPE

IN RELIEF;

Importantă este ceramica dacică descoperită : un vas dacic 15) (aflat În secţiunea I împreună cu ceramica romană) şi nlte două fragmente, unul cu buton 16)
al doilea provenind dintr-o buză de fructieră 17), lucrată la roată (fig. 7,1-3).

Obiecte de fier
Fier de plug de tip „dacic" 18) (fig. 11, 1). Dimensiuni : lungimea totală 37
cm ; lungimea lamei 13,1 cm ; lăţimea lamei 10,9 cm ; lăţimea maximă a corpului 4,2 cm ; grosimea maximă a corpului 2,3 cm.
Fragment dintr-un fier de plug (fig. 11, 2).
Veriga-manşon pentru fixarea fierului de plug 19) (fig. 11, 3).
Dimensiuni : diametrul 6,3 cm şi 5,5 cm, lăţimea 3,7 cm.
Fragment de seceră (fig. 11, 4).
Teslă mare (fig. 12, 4), lungă de 26,3 cm şi o teslă mică de 19 cm (fig.
12, 5).
Un lanţ mare pentru remorcarea greutăţilor ; lungimea totală 67 cm (fig.
12, 2) 20).
Dintre celelalte materiale menţionăm o daltă, un trepied suport de luminare confeqionat din bare de fier forjat de formă patrulateră (dimensiuni: înălţi~
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ZJ

mea 14,7 cm; distanţa dintre picioare, 14 cm (fig. 12, 1) 21 ), două chei, fragmente de zăvoare, fragment de balama, două fragmente de cuţit, un călcîi de
lance, cuie şi piroane de diferite dimensiuni etc. (fig. 13).

Obiecte de

piatră

Fragment de capitel (vezi p. 1).
Fragment dintr-o piatră fasonată cu chenar (fig. 8, 1).
Fragmente de rîşniţă (fig. 8, 3-5).
Două fragmente dintr-o piuă 22 ), executată din piatră calcaroasă (fig. 8,2).
Dimensiuni : înălţimea 47 cm ; diametrul bazei 38 cm ; diametrul gurii 40 cm ;
adîncimca scobiturii 25 cm.
Deşi inventarul agricol descoperit este relativ sărac 23 ), totuşi cele două fiare de plug, secera, fragmentele de rîşniţă şi piuliţa indică cu certitudine că ocupaţia de bază de pe această proprietate era agricultura, exploatîndu-se terenul
fertil din jur 2"). Clădirea zidită cu mortar, avînd un plan destul de complicat şi
un număr marc (10) de Încăperi, sesizarea unei instalaţii de canalizare, precum
şi unele piese descoperite, ca de exemplu suportul trepied, piesele de bronz (fig.
12, 11-15) etc. indică un oarecare confort şi o tendinţă de lux.
Toate acestea arată că proprietarul era destul de Înstărit şi că dispunea de
un domeniu ce depăşea, probabil, Întinderea unei gospodării obişnuite.
Cantitatea Însemnată de oase (bovine, ovine, porcine) arată că şi creşterea
animalelor, favorizată de existenţa unor păşuni Întinse, ocupa un loc însemnat
În economia fermei. Deşi nu există dove1.i sigure, trebuie să admitem că unii
proprietari de ferme şi anume acolo unde condiţiile o permiteau - cazul villae-i de la Aiu3 - îşi completau veniturile exploatînd, poate pe scară redusă,
lemnul din pădurile din jur. Un indiciu În acest sens se pare că ni-l oferă lanţul
de tracţiune descoperit lîngă zidul /. Masivitatea neobişnuită a acestui lanţ arată că a fost făcut şi folosit pentru remorcarea şi tracţiunea unor greutăţi foarte
mari. Nevoile curente ale unei villa rustica, fie ea şi de proporţii Însemnate, nu
justifică Însă folosirea unei astfel de piese. Trebuie să ne gîndim deci la o destinaţie specială (cu atît mai mult cu cît astfel de piese sînt foarte rare) şi cea mai
adecvată pentru piesa de la Aiud, ni se pare folosirea ei la remorcarea buş·
tenilor.
Dintre celelalte obiecte de uz gospodăresc, uneltele de prelucrarea lemnului
sînt obişnuite în aşezările rurale din provincia Dacia. In schimb, trepiedul suport de lumînare este rar, iar prezenţa lui explică În parte lipsa opaiţelor.
O menţiune specială merită fragmentul de cărămidă cu inscripţie. După urmele de mortar, cărămida a fost folosită În construcţie. In starea actuală se disting clar două rînduri de litere, dar inciziile de pe marginea superioară ne în-
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deamnă să

presupunem că iniţial au putut fi trei (fig. 9) sau poate chiar mai
multe rînduri. ln rîndul din mijloc se disting clar patru litere : G (C ?) EU, iar
În rîndul de jos, partea superioară a altor trei : TIS (?). Lectura probabilă pare
să fie GELI (VS ?) şi respectiv (FOR ?) TIS. Turnura elegantă a literelor (lungimea 5,2-5,7 cm), dovedeşte că cel care le-a scris, consemnîndu-şi poate numele sau pe acela al proprietarului cărămidăriei, avea o mînă exersată şi vădite
calităţi de caligraf. Faptul că literele au fost scrise În pasta crudă şi nu zgîriate
ulterior, ne înde2mnă să presupunem mai curînd că ele redau numele unui sau
unor proprietari de cărămidărie. Deoarece numele proprietarilor de oficine e de
obicei aplicat cu o ştampilă, nu trebuie exclusă posibilitatea ca literele de pc
acest fragment de ţiglă să fi avut un alt rost greu de stabilit.
Printre numele menţionate În inscripţiile tegulare cunoscute pînă În prezent
şi care atestă existenţa unor cărămidării particulare În Dacia romană2 5 ), nu figurează cele două consemnate pe fragmentul descoperit la Aiud. Nu este deci exclus ca inscripţia să facă dovada existenţei unei noi oficine, rămasă necunoscută
pînă acum. Să fie oare proprietarul oficinei şi proprietar al villae-i rusticae i'.
Deşi faptul nu se poate dovedi, considerăm că nu este lipsit de interes şi, poate,
de semnificaţie, să menţionăm că În imediata apropiere (circa 300 m) se află
din abundenţă pămînt argilos, exploatat şi astăzi pentru cărămizi.

Inventarul descoperit nu ne permite să facem aprecieri sigure cu privire la
originea etnică a proprietarului, probabil un colonist sau veteran Împroprietărit
pe teritoriul provinciei. Se poate afirma Însă că uncie materiale descoperite atestă pe autohtoni. Vasul dacic descoperit fragmentar (fig. 7, 1), Împreună cu ceramica romană, În secţiunea I (fig. 2), fragmentul (fig. 7,2) descoperit pc zidul E,
păstrat la o înălţ!mc care ar putea să corespundă cu nivelul padimentului (fig.
5), ca şi fragmentul de fructieră cu buza Îngustă (fig. 7,3) (caracteristică exemplarelor tîrzii, care merg pînă în secolul IV e.n.) 26) descoperit În secţiunea a
V-a, Împreună cu ceramică romană, dovedesc fără echivoc contemporaneitatea
ceramicii dacice cu cea romană, şi implicit prezenţa dacilor pe teritoriul villae-i. Este semnificativ că În „locuinţa servitorilor" din vil/a rustica de la Gîrbău, săpată de A. Buday, a apărut un vas dacic lucrat cu mîna, asociat cu o monedă (uzată şi nedeterminabilă) şi o fibulă ce se datează la sfîrşitul sec. II, începutul sec. III e.n. 27). Ceramica dacică, asociată cu ceramică şi alte obiecte romane, a fost descoperită şi în necropola daco-romană de Ia Cinciş (Hunedoara) 28). Toate acestea constituie dovezi evidente ale folosirii mîinii de lucru autohtone În cadrul villae-lor rusticae. Ne punem Însă Întrebarea În ce calitate şi
care să fi fost raportul dintre proprietarul stăpîn al villae-i şi dacii, a căror prezenţă ne-o atestă materialul ceramic ? Posibilitatea de a-i considera sclavi trebuie exclusă, deoarece este binecunoscut obiceiul roman de a nu folosi (din motive lesne de Înţeles) În cadrul unei provincii, sclavi originari din acea provincie.
ln cazul villae-i de pe valea Aiudelului, situată în imediata vecinătate a zonei
muntoase, folosirea unor sclavi originari din Dacia este greu de admis. ln schimb
mai apropiată de realitate ne pare prezenţa lor pe teritoriul villae-i, ca „furnizori" ai unei părţi a forţei de muncă în calitate de lucrători liberi. Dacă erau
angajaţi permanenţi sau temporari, pentru unele munci speciale ori de sezon, sau
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ţărani daci din satele din jur, constrînşi poate să presteze unde munci pe proprietatea stăpînului villae-i, e greu de precizat. Fireşte, existenţa sau folosirea
uneia din forme nu o exclude pe cealaltă, ele putîndu-se completa reciproc după
caz, după cum folosirea mîinii de lucru libere nu exclude folnsirea sclavilor În
agricultura din Dacia romană 29 ). Indiferent Însă de calitatea dacilor atestaţi,
prezenţa lor pc teritoriul unor ferme romane trebuie considerată cît se poate de
normală. Impinşi de cuceritori într-o situaţie de inferioritate, deposedaţi de cele
mai bune pămînturi, încărcaţi cu sarcini fiscale şi alte obligaţii JO), ei vor fi constituit pentru proprietarii de pămînt o sursă permanentă şi ieftină de braţe de
muncă :11). Iată deci că la materialele dacice - în speţă ceramica - descoperite
În oraşe ~2), castre 33), centre miniere 3'i) sau aşezări rurale din Dacia romană, se
adaugă şi cele aflate În „villae rusticae". Faptul este elocvent, iar concluzia se
desprinde de la sine : cu toate vicisitudinile pe care stăpînirea romană (mai ales
În primele decenii) le-a impus populaţiei dacice subjugate, ea continuă să existe,
iar urmele ei apar în cele mai diverse medii, chiar şi acolo unde era mai greu de

bănuit.

In ceea ce priveşte fierul de plug de tip aşa-zis „dacic", <lupă cum s-a ară
tat, ci nu poate constitui un element de atribuire etnică, fiind cunoscut În sudul
Dunării atît înainte, cît şi după cucerirea romană 35 ).
.
Este cunoscut faptul că În rîndul popoarelor care locuiau extra fines imperii Romani, exista o pătură legată de Roma prin interese economice şi social-culturale şi că unii autohtoni s-au alăturat romanilor încă În timpul ostilităţilor. Aceştia şi-au menţinut probabil proprietăţile după constituirea teritoriului ocupat
În provincie romană. Rolul băştinaşilor În viaţa economică şi adoptarea formelor culturale introduse de romani atît în provinciile apusene, cît şi în cele dună
rene şi răsăritene este bine documentat prin materiale arheologice şi epigrafice.
De aceea nu avem nici un motiv să presupunem că în provincia Dacia lucrurile
s-ar fi petrecut altfel.
Interpretarea textului din Eutropius (VII, 6, 2) Dacia enim diitturnu bello
Decebali viris fuerat exhausta în sensul negării persistenţei populaţiei autohtone
este, după cum a arătat C. Daicoviciu, lipsită de orice temei :u;).
Fiind recunoscută persistenţa elementului daco-getic, este firesc să admitem că unii din rîndul populaţiei autohtone, în provincia organizată de Traian
în nordul Dunării de Jos, să-şi fi construit case tip roman, „villae", aşa încît
fragmentele de ceramică dacică (fig. 7,1-3) găsite în seqiunea I, a V-a şi pe zidul
E, ar putea să indice, eventual, şi apartenenţa etnică a proprietarului 37 ).
Pentru datarea construcţiei nu dispunem de nici un element concret. Trebuie menţionat Însă că lipsesc urme de arsură. Astfel, data şi condiţiile în care a
fost construită şi apoi părăsită villa nu pot fi mai precis stabilite.
Agricultura fiind ocupaţia de bază a populaţiei din provinciile europene
ale Imperiului roman, ea a constituit obiectul a numeroase studii, bazate mai
ales pe dezvelirea unui mare număr de aşezări rurale, printre care villae-le rusticae ocupă un loc primordial 38). Cităm drept exemplu cazul provinciei înveci77
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nate Pannonia, În care sînt cunoscute 153 de villae rusticae, grupate în regiunile
fertile de cîmpic 39).
Inainte de cucerirea romană, ocupaţia principală a dacilor era agricultura
şi creşterea vitelor 40). Acest caracter agrar s-a menţinut şi după transformarea
Daciei În provincie romană, ea fiind considerată unul din grînarele imperiului 41 ).
Dar numărul fermelor romane atestate sigur prin săpături este relativ mic : 11
„villae rusticae" 42) şi 3 „villae suburbanae" 1,:1). La acestea se adaugă alte nouă
sigur identificate : Palatca, Tibru, !ghiu, Deva, Leşnic, Simeria, Băţălari, Iernut
şi Dîrjiu 4"), precum şi alte construqii care dup& materialele descoperite ar putea fi villae rus:icae "·-'). Faţă de caracterul agrar al provinciei şi de numărul marc de colonişti care vor fi fost Împroprietăriţi în Dacia, numărul villae-lor este
prea mic. De aceea trebuie să admitem că cel puţin o parte din cele cca. 79 de
urme de construqii considerate de A. Bodor ca fiind „villae rusticae" 40 ), să fi
fost Într-adevăr gospodării agricole 1 î) de acest fel.
După dispoziţia fermelor cercetate sau sigur identificate, ele se grupează
îndeosebi la sud de Mureş li~), În jurul Sarmizcgetusei romane şi în nordul provinciei, În jurul oraşului Napoca. Este totuşi greu de admis ca în regiunea fertilă
de pe valea mijlocie a Mureşului, cunoscută prin bogate urme romane, sau în
unele regiuni din centrul Transilvaniei să nu fi existat „villae rusticae" "v). O dovadă în acest sens o constituie „villa" de la Aiud ca şi cea identificată la
Iernut.
ln schimb nu este exclus ca tocmai în jurul oraşului Apulum, principalul
centru economic şi militar al provinciei, numărul fermelor din epoca romană să
fi fost Într-adevăr mai redus, şi deci conform, în linii mari, cu situaţia şi urmele sesizate pe teren, deşi acestea s-ar putea datora şi lipsei de cercetări şi descoperiri În această regiune. Ca sediu al legiunii a XIII-a Gemina, de la Întemeierea
provinciei, cel puţin o parte din terenurile fertile din jurul oraşului au fost repartizate acestei legiuni pentru aprovizionare 50), care le lucra mai ales cu băşti
naşii din satele de pe acest teritoriu, obligaţi a preda cereale şi alte produse garnizoanei. Datorită acestor teritorii, ca şi numărului marc de aşezări rurale din
epoca romană atestat în jurul oraşului Apulum (dintre care unele vor fi fost situate chiar pe terenurile afectate legiunii), rămăseseră probabil disponibile prea
puţine terenuri fertile, propice pentru întemeierea de exploatări agricole tip
villa.
Situaţia se confirmă În parte şi în legătură cu celălalt centru militar important (începînd cu a doua jumătate a secolului II e.n.), care este Potaissa. ln timp
ce în jurul oraşului Napoca sînt atestate mai multe „villae rusticae", în jurul
oraşului Potaissa (aflat la cca. 30 km SSE), singurele „villae rusticae", dar şi
acestea doar presupuse, sînt cele de la Petreştii de Sus şi de Jos, situate la vest
de defileul Cheilor Turzii, într-o zonă mai puţin fertilă 51). Evident, observaţia
este ipotetică, ca urmînd să fie confirmată sau infirmată de cercetările şi descoperirile viitoare.
Se constată în general că· villae-le rusticae dezvelite în Dacia sînt construcţii relativ modeste, atît din punctul de vedere al arhitecturii cît şi al dimensiu78
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oilor (fig. 14), fără să fie lipsite Însă de confortul uzual În lumea romană. La
nici una nu s-a semnalat existenţa unui mozaic executat artistic sau a unei curţi
interioare (care nici nu era necesară la clădiri de asemenea proporţii).
Numărul villae-lor săpate fiind prea mic - pînă În prezent au fost cercetate sistematic numai 11 „villae rusticae" 52 ) şi 3 „villae suburbanae" 53 ) - , nu
se poate vorbi de existenţa unui tip de villa caracteristic pentru provincia Dacia
(fig. 14), ele fiind construite după necesităţile şi specificul gospodăriei pe care o
deserveau.
Printre materialele descoperite există puţine obiecte de podoabă sau piese
ornamentale, statuetele de bronz ori sculpturile În piatră, cu excepţia celor cî-
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torva fragmente nesemnificative de la Ciumăfaia, lipsesc. Inscripţii în piatră
s-au găsit tot numai la Ciumăfaia M) şi la Dezmir 55). Este semnificativ că una
din cele găsite la Ciumăfaia e închinată lui Silvanus Domesticus 56). Aceas·
tă „villa" prezintă şi două faze În construcţie 57 ), aparţinînd celor doi proprietari succesivi : Aelius Julius veteramts excenturione şi fiul său(?) Publius
Aelius Maximus „a militis" 58). Tot lui Silvanus Domesticus i-a fost dedicat altarul descoperit la Dezmir În 1863 (CIL 111, 863- 7661) printre ruinele unei clă
diri romane, identică - desigur - cu villa dezvelită mai tîrziu.
Trebuie remarcat că proprietarii celor două villae au numele gentilic al
Împăratului Hadrian, foarte frecvent În Dacia. Publius Aelius, fiind Împroprietărit după terminarea serviciului militar, În calitate de veteran. a închinat toate altarele divinităţilor panteonului roman (Dibus deabus et Fortunae conservatrici, lunoni Raeginae, A p pollini, M ercurio, M inerv,ie) protectori ai diferi telor
ocupaţii sau diriguitori În viaţa omului. „Vil/a rustica" de la Ciumăfaia ocupă
un loc important Între villae-le cunoscute pînă În prezent În Dacia, datorită faptului că unul din proprietarii ei, pc lîngă cariera militară, a ocupat şi diferite
magistraturi la Napoca, fiind flamen-ul oraşului, {sacerdos Ar}ae Aug. N. şi
decurion 59). Rezultă aşadar, că trebuie să fi fost un mare proprietar din timpurile de după Severus Alexander, proprietar care locuia la oraş, şi „avea,
după cît se pare, o villa În apropierea oraşului Napoca" 60). Tot mare proprietar a fost şi stăpînul villae-i de la Hobiţa. Despre poziţia socială a celorlalţi proprietari de villae nu ştim nimic. Ei vor fi fost probabil de condiţie socială modestă, căci n-au lăsat inscripţii şi construcţiile lor sînt relativ
mici. Altarul ridicat la Dezmir de sclavul Securus nu indică nimic despre rangul
şi ocupaţia stăpînului său Aelius Iulius (CIL III, 7661) şi nici despre ocupaţia
celui care l-a pus.
Monedele găsite printre ruinele construcţiilor considerate ca villae rusticae :
Hobiţa (un bronz de la Antoninus Pius şi un denar de la Elagabal) 61 ), Mănerău
(un bronz tocit şi un denar hibrid Caracalla-Elagabal) 62 ), Citfalău (un denar de
la Antoninus Pius şi altul de la Clodius Albinus) G:i), Apahida (un denar de la
Scptimius Severus) 64 ) şi ,Ciumăfaia (un denar de la Septimius Severus) 65 ) datează din secolul II şi începutul secolului III e.n. Numărul lor redus nu ne permite
însă să tragem concluzii sigure în ceea ce priveşte epoca de construire, de dezvoltare economică şi de abandonare a „villae"-lor „rusticae". Faptul că două
piese au fost emise sub Antoninus Pius, iar restul În timpul dinastiei Severilor,
concordă întru totul cu situaţia generală din Dacia (majoritatea descoperirilor
datînd din perioada domniei acestor împăraţi} şi ar constitui deci un indiciu
că perioada de înflorire a acestui tip de gospodării coincide cu epoca Severilor. Numărul mic de monede izolate nu indică o circulaţie monetară mai
puţin activă În cadrul „villae-lor rusticae" decît în oraşe : cantitatea mai mică
de piese trebuie atribuită condiţiilor specifice şi spiritului gospodăresc mai accentuat al populaţiei rurale. Tezaurul de .denari descoperit la „Dosul Măcicaşu
lui" 66), punct situat la cca. 3 km de locul villae-i de la Gîrbău deşi nu poate fi
pus în legătură directă cu aceasta, constituie un indiciu asupra posibilităţilor de
acumulare de capital ale posesorilor „villae-lor rusticae", care - după cum se
ştie - se aşezau aproape de drumul roman şi de oraşe, pentru a-şi putea valori80
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t:ca produsele. r.~psa
trecerea pc primul
s-a petrecut ~ după
Dacia, unde moneda
lianus fl 7).

că

totală a monedelor Înccpîn<l cu Gord~an pat'c si SligL•frZ:L'
plan .a economici naturale în sistemul economic al villdor
cum era şi f ircsc -mai repede decît în oraşele provinciei
a continuat să circule pînă la Traianus Dccius şi Aure-

NOTE
*) Termenul de villa rustica esle folosit în lucrarea de faţă ca o Jem1mire convenţională pentru clădirile C'e au servil ca locuinte propric·tarilor
ele pămînt care locuiau pc domeniile lor sau unor villicl, căci după cum a
arătal acacl. rrof. C. Daicoviciu (la ŞC'dinţa de comunicări, din luna marlie
1968, a sectorului dl~ istorie veche şi arheoloqie al Inslilulului de isloric :)i
arhcoloqie din Cluj), în literatură s-a încetăţenit tl·rml•nul de villa rustica
JK•ntru conslrucţiile dezvelilc în provincia Dacia, care nu erau înqlobat,~
oraşelor sau unor sate, paqi şi viei, deşi conformatia acestor dădiri nu
arnpl'ră întru lotul sensul notiunii de villa rustica, opusă villa-ei urbanae şi celei suburbanae. In provincia Dada nu l'Unoaştcm ele fapt, vlllae
rusticae, care să corespundă din punct de vedere arhitectonic celor clin alte·
provincii ale imperiului, ele fiind ele dimensiuni mai redusc. Denumirea de
„vllla rustica• se poale menţine cu atît mai mult, cu cît ca se referă în primul rînd nu la un anumit tip de clădire, ci Ia o constructie carP .are menirea să deservească o qospodărie agricolă, independentă, care nu e wwzală pc 1tcriloriul unui oraş sau unui sat, care proclucpa nu numai pentru
înlrc'tinerca familiei, r1 şi rcntru piaţă. De altfel, şi în studiile despre alte
provincii europene ale imperiului, conslructii relativ mid ~similare cu um•le din Dacia} sînt denumite villae rusticae, prPcizînclu-sC' doar că ele Sl' încadrează între villae-lc mai mici. Dart>mbcrq-Saqlio, Diclion~ire des antic1uites grecques et romaines, Paris ; I 9!:l, s.v. Villa : K. Sdrnmachc:r, SledIungs und Kulturgeschlchte der Rheinlande, II, Die riimische Perlode,
Mainz, 192'.l, p. 19:1-205 ; M. Roslo\'lzeff, Gesellsc:ha.ft und Wirtschaft im
riimischen Kaiserreich, Leipziq, I, p, 180 şi urm.; Germa.nia Romana, Ein
Bllder-Atlas, lH·rausqeqeben von dl'r Riimisch-CPrmanischen Kommission,
1922, p. IX, pi. 15; RE, VIII A 2, 19:ill, 2142-2159; Edil B. Thomas, Riimische Villen in Pannonien, Beitrăgc zur Pannonischen Sledlungsgeschichte,
Budapest, El6.t. l\fontionăm că nu Jll•-au fost aCC'c>sibilc toate lucrările privind problL•ma villae-Jor rusticae ';ii a aqrin1lturii în Ppoca romană.
1. Th.Mommsen, CIL, lll, p. 178.
2. RE, III, 1, 899 [Patschl; J. Jung, Fasten der Provinz Daclen, Innsbruck,
1890, p. 63; V. Chrislesrn, Viaţa economică a Dac:lel ,romane, Pileşti,
1929, p. l'.I, 21 ';ii urm.; A. Stc>in, Die Reichsbeamten von Dac:ien, Budapcst, 1940, p. Bll; C. Daicoviciu, La Transylvanlc dans l'antlqulte,
Bucureşti, 19.:J:), p. 134 ; Istoria Romanici, I, p. '.l61l.
:i. Th. Mommsl'n, op. cil. ; V. Chrislescu, op. cit., vezi işi nota 2.
4. M. Macrea şi D. Pro tase, în SCŞ Cluj, V, :1-4, 195.t, p. 504, nota t:l arată că „transpum·rea inscriptiilor de la (;coaqiul de Sus la Brucla-Aiud
era arbitrară, aşa precum neverosimilă isloricc)lc era şi explicaţia lui
Th. Mommscn că :în primele timpuri al<· provinciei Brucla ar fi fost o
localitate de mai mare însPmnătatP, pc carp ar fi pil'rdut-o mai tîrziu
l'ind s-a ridicat Apulum".
5. B. Cscrni, Als6feber varmegye monografiaja, II, I, Aiud, 1901, p. 548549; C. Daicoviciu, în AISC, III, 19:16-1940, î'· 251 ; M. Macrca, AISC,
III, 19:16-1940, p, 285; în Muzeul de istoric al oraşului Aiud se păstrea
ză cîteva obiecte, din epoca romană, nepublicate.
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Die „Villa Rustica" von Aiud
Einige Bctrachtungen iiber die „Villae Rusticae".
in Dacia Superior
/us<1111mcn Jass1111g
Ungcfahr 1 km nordwcstlich dcr Stadt Aiud, am rcchtcn Ufer
des Bachcs Aiudclul wurdc in dcn Jahrcn 1966-1967 cler Untcrbau
ci nes romischcn Gch:iudcs auf gedeckt. Dcr in opus incertum crrichtctc Bau misst 21,10xl7,40 m und hat zchn Răumc (Abb. 4). Dic an
cler Ostseitc aufgcdccktc Pflastcrung bczcichnct clic Fassadc des
Gcbăudes unei elen Wcg gcg~n dic Flusscnkc. Da nur dcr untcrc Tcil
des Fundamcnts erhaltcn ist, konntc wcdcr dcr Fussboclcn, noch cine Wărmcanlagc fcstgcstcllt wcrdcn. Dcnnoch konnte clic Entdekkung einer tcgula mi1mmat<1, sowic cincs Kanals- (?) zwischcn dcn
Maucrn A B c\·cntucll das Vorhandcnscin ciner solchen Anlagc andcuten. Dic gcfundcnen Tonrohrcn zcigcn an, dass es auch cine Wasscrlcitung gab.
Untcr clen Fundsriickcn crn<-ihncn wir land-und hauswirtschaf tlichc Gerate (zwci Pflugscharcn, Abb. l l.1-2; cine massivc Zugkcttc,
Abb. 12,2; cin clrcibcinigcr, ciscrncr Lcuchtcr, Abb. 12,1; cin Stampfmorscr, Abb. 8,2 usw.), cin Zicgclfragmcnt mit Inschrift (Abb. 9)
unei insbesondere clic dakischc Kcramik ( /\bb. 7), dic zusammcn mit
romischcr Tonwarc vorgcf undcn wurdc.
Untcr dcm mit x bczcichnctcn Raum "-'tu·dc cine hallstatt;:citlichc Wohnhiittc aufgcdcckt, clic bei Errichtung dcr Mauern zcrstort
worden war (Abb. 4,10 und 6).
Dcr rccht komplizicrtc Plan des Gcbauclcs, clic grossc Anzahl
dcr R;iumc, zwei Wirtschaf tsgcbauclc, von dencn das aus Abschniu
IX ncbcn cincr Maucr crrichtet war (Abb. 2), dic Wasscrleitung, snwic clas reichhaltige und vielfăltigc Inventar simi Anzeichcn dafi'1r,
class cler Eigcntiimer cin zicmlich wohlhabcncler Mann war: Er \·crfUgtc i.ibcr cincn Besitz, der hochstwahrscheinlich das damals i.iblichc Ausmass cincs Gutshofes iiberschritt.
Von hesondcrcr Bedeutung ist die handgearbeitctC dakischc Ton\\·arc, dic in Gcmeinschaf t mit romischer entdeckt \'l't.lrde; cin Umstancl, der mit allcr Sichcrheit auf die Anwesenheit von Dakern auf
clem Gebictc dcr Villa hindeutct. Obzwar es moglich ist, dass dcr Eigentiimer sclbst dakischer Herkunft war, nehmen wir doch an, dass
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die durch ihrc Keramik bczeugten Daker Arbeiter waren (ehcr Freie
als Sklaven), dic als Arbeitskrăfte eingestellt wurdcn ; <lenn es erschcint wcnig wahrschcinlich, dass der Eigentiimcr eincr villa rusticei,
sclbst wenn cr Daker war, handgcarbcitetcs Gcschirr bcniitztc. Wic
dcm auch sci, dic Entdcckung ist deshalb wichtig, weil sie dic Zahl
der villae rusticae, in dcncn dakische in Gemcinschaft mit romischer
Keramik vorkommt, auf 7wei erhoht (siehe Anm. 27).
Betrcff s dcr Lagc dcr villae rustic11e lăsst sich cine Gruppicrung
besondcrs um /,Wci Zentrcn, im Siidcn um das romischc Sarmizegctusa und im Nor<lcn um die Stadt Napoca f cststcllcn. Dagcgcn schcint
- nach dcn Bodenfundcn zu urteilcn -- die Anzahl dcr villae rustic11e gcradc um dic Stadt Apulum, das bcdcutcndstc wirtschaf tlichc
und militărischc Zcntrum des romischcn Daziens, kleincr gcwcscn ZI!
scin. Gcwiss konnte dies auf cincm blossen, durch ungcniigendc Forschungcn verursachten Eindruck bcruhen. Wenn wir abcr in Bctracht
zichcn, dass Apulum von Anfang an dcr Sitz der Legio XIII Gcmina war, diirftc dic dargclegtc Sachlagc dcr Wirklichkeit cntsprechcn,
da ausgedchnte und gcwiss dic fruchtbarstcn Lăndercicn der Garnison zugeteilt warcn.
N ach diescn Lăn<lcrcien und <lcr grosscn Anzahl von lăndlichcn
Sicdclungcn zu urtcilcn, dic um dic Stadt Apulum nachgcwicsen sind,
diirf te nur wenig fruchtbares Land iibriggcbliebcn scin, <las gccignct
zur Errich~~ng von landwirtschaftlichen Betrieben des Typs „vi/la"
gcwcscn ware.
Dicse Bemerkung hat sdbstvcrstăndlich nur hypothctischcn Wcrt
und muss durch spătere Forschungcn bcstătigt oder widerlegt wcrden.
Es ist hcrvorzuhcben, dass dic lăndlichcn „villae" aus Dazicn
(Abb. 14), im Verglcich zu dcnen aus Gallien, Gcrmanicn odcr Pannonien klcincr sind, cin Hinweis darauf, dass ihrc Eigcntiimcr - im
allgcmcincn - Mcnschcn gcringcrcn und bcschcidcncrcn gcscllschaf tlichcn Rangcs warcn, dic, mit wcnigcn Ausnahmcn (sichc Anm. 5~56), kcinc Schriftdcnkmălcr hi11terlasscn habrn.
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