


Tadeusz Sarnowski 

KOMENDANTURA LEGIONU I ITALSKIEGO W NOVAE 

Gdy przed kilku laty bułgarsoy i polsoy aroheologowie rozpo-
czynali wspólne badania w oentralnej ozęśoi terenu wykopalisk 
w Novae - rzymskiej twierdzy legionowej i mieście wozesnobizan-

л 
tyjskim położonym nad dolnym Dunajem koło obeonego Swisztowa , 
Jednym z głównych zamierzeń było bliższe zlokalizowanie i odsło-
nięcie forum. Dzisiaj wiemy Już, że powierzchnia ta (ryo.1) nie 
była zajęta w pierwszyoh wiekaoh n.e. przez forum, leoz przez 
prinoipia, to Jest rozległą budowlę komendantury wojskowej. Do-
piero od około połowy IV w. dziedziniec w te j budowli mógł służyć 
ewentualnie Jako plac we wczesnobizantyjskieJ oivitas. Mury i 
bramy, a także ulioe i budowle wewnątrz murów odsłonięte dotąd 
w Novae, zarówno w swym rozplanowaniu, jak i arohitekturze, nie 
mogą być rozpatrywane w kontekśoie znanyoh z Dolnej Mezji ozy 
Tracji wspaniałych przykładów architektury miejskiej z II i 
III w. Nie zostało bowiem dotąd znalezione w Novae rzymskie o 
miasto o randze municipium, o którym wiemy z inskrypoji , porów-
nywalne zapewne w swej fizjonomii do Oesous, Nioopolis ad Istrum, 

л 
Najnowsze podsumowania wyników wykopalisk przedstawiają: 

M.Cioikova, Ukrenlteina slstema i gradoustro.lstvoto na Nove sno-
red po s le dni te aroheologioeskl proucvanlja. Vekove 1975, faso. 2, 
s.36-45i S.Parnioki-Pudełko, Befestigungsanlagen von Novae. Are 
Historica, Poznań 1976, s.179-192; T.Sarnowski, Novae Jako s ie -
dziba pierwszego legionu Italskiego. Aroheologia, XXVII 1976, 
s.50-65: tenże. Fortress of the Legio I Italloa at Novae, Akten 
des XI. Intern. Limeskongresses, Budapest 1977, s.409-426. 

2 Rozwijają tę myśl: T.Ivanov (w: Muzel 1 pametnlol na kultu-
rata, 1973, faso.3, s .9 ) 1 T.Sarnowski (w: Aroheologia, XXVII 
1976, s.57n,63). Nieoo inaczej Jednak T.Ivanov; (w:) I s tor l ja na 
BalgarlJa, I , Sof i ja 1979, s.328n. 

B.Gerov, (w: ) Akten des IV. Intern. Kongresses für Grle-
ohisohe und Latelnlsohe Eplgraphlk, Wien 1954. s.128nn (•= AE, 
1^64. Ź24). 
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1. Plan bułgarsko-polskioh wykopalisk 
w centrum Novae. 
Rya. T.Sarnowski 

Marcianopolis, Philippopolls ozy Pautalii. Odkrywamy natomiast 
legionową twierdze - umoonioną siedzibę garnizonu, zbudowaną i 
zamieszkałą do IV w. przez żołnierzy, a nie przez ludność cywil-
ną. Twierdze innyob legionów rzymskloh z okresu Wozesnego Cesar-
stwa zostały zlokalizowane ostatnio na terenie Bułgarii w Silis-
trze (Durostorum) ^ i Arozar (Ratiaria) ^, zaś na terenie Rumu-
nii w Turda (Potaissa) Wykopaliska tam prowadzone koncentrują 
się na razie na badaniu murów obronnyoh. Podobnym założeniem, 
ohoć w mniejszej skali, Jest fort oddziału pomooniozego w Sapa— 
reya Bania (Germania) Zdeoydowanie odmienny, bo zbudowany do-
piero w Późnym Cesarstwie, Jest natomiast kasztel w Krivina (Ia-

Wykopaliska kierowane przez P.Donevski, któremu dziçkujç 
za możliwość obejrzenia nowych odkryć. Por. I.Gladioera i inni, 
ArobeologlJa (Sofia), 1976, faso.1, я.67. 

^ Wykopaliska kierowane przez J.Mladenovą i I.Atanasoyą. 
6 A.Hopartean,(w:) MariBia, VI 1976, s.101-114; M.Barbules-

ou i inni,(w:) Potaissa. Turda 1978, s.5-14. 
7 T.Ivanov, IAI, XXI 1957, s.211nn; tenże, (ws) Aroheologl-

Ja_ (Sofia), 1964, faso.1, s.20nn} tenże, Aroheologlja (Sofia), 
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truś), gdzie również odkryto principia staojonująoego tam w IT я. о 
małego oddziału konnioy . W tej sytuacji komendantura w Novae 
Jest Jedynym znanym dotąd obiektem tego rodzaju z okresu Wozes-
nego Cesarstwa nad Dolnym Dunajem. Dla zrozumienia architektury 
tej budowli, zmuszeni zatem Jesteśmy sięgać po przykłady z od-q 
leglejszyoh prowinoji *. 

Prinoipia z Novae obejmują powierzchnię 58 x około 105 m, 
ograniozoną od północy przez via principalis. Z drugiej strony 
tej ulicy odkrywane są w scamna tribunorum domy wyższych ofice-
rów, zajęte w późnym antyku przez sklepy, warsztaty, bazylikę i 10 
ozęśoiowo też przez obiekty mieszkalne . Nie wiemy, Jaka bu-
dowla znajdowała się w pierwszyoh wiekaoh n.e. na zaobód od 
prinoipia. Prawdopodobne Jest, iż trójnawowa bazylika (katedra) 11 

i związany z nią oały zespół biskupi znajduje się na miejscu 
woześnteJszego praetorium, to Jest domu legata legionu, bądź na 
miejsou innej budowli legionowej, może łaźni. Ulioa biegnąoa 
wzdłuż zachodniej strony komendantury miała nieoo ponad 8 m sze-
rokośoi. Podobnyoh rozmiarów była zapewne również ulioa na za-
chodzie, gdzie odkryto kilka kanałów ulicznych z różnych okresów. 

Dotyohczasowe wykopaliska skoncentrowane były głównie na л ? * południowej częśoi budowli . Odsłonięta tam została duża ozęść 
długiego na 58 m ciągu prostokątnyoh pomieszczeń z wejściami 
zwróconymi na półnoo (ryo.2). Środkowe pomieszozenie (A), poło-
żone na osi całej twierdzy i na przedłużeniu via praetoria oraz 
via deoumana od południa, miało największe rozmiary (10,45 x 
x 14 m). Tutaj znajdowała się świątynia sztandarów (aedes princi-
piorum, aedes aquilae lub domus signorum w terminologii łacińs-
kiej), najświętsze miejsoe w obrębie murów, w którym przeohowy-
1973, faso.4, s.24nn; C.Dremsizova-Neloinova, L.Slokoaka, Arohe-
oloKlSeakl pametnloi ot kjustendllskl okrąg. Sofija 1978, s.27. 

8 e B.Dohle, (ws) XV Conference Intern, d'Etudes Classiques 
Eirene, Sofia 1978, s.17. ~~~ 

^ Por. R.Fellmann, Ple Prinoipia des Legionslagers Vlndo-
nlssa und das Zentralgebäude der romisohen Lager und Kastelle. 
Brugg 1958; H.v.Petrikovits, Die Ianenbauten romisoher Legions-
lager während Prinzipatszelt, Opladen 1975. 

'l A 
Wykopaliskami na tym odcinku kieruje A.Dimitrova-MilÜeva. 

11 
Wykopaliska Ekspedycji Archeologicznej Uniwersytetu w Poz-

naniu kierowane przez prof. S.Parniokiego-Pudełko. 
12 

Szozegółowe sprawozdania: Z.Tabasz, T.Sarnowski, (w:) Ar-
oheologia, XXIV 1973, s.124-134; XXVI 1975, s.142-152; T.Sarnow-
ski, Aroheologia, XXVIII 1977, s.167-179; XXX 1979 - w druku. 
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wano legionowego orła, znaki oddziałów, a z czasem również i po 

sągi cesarskie. Świątynia położona Jest o około 1 m wyżej od po 

ziomu posadzki przed jej fasadą i tyleż ponad wnętrzami Bw - Ew 

i Bz i Dz. Przed fasadą rozmieszczone były podmurowania pod bazy 

posągów. Odkryto Jedno podmurowanie i Jedną bazę. Monumentalny 

wystrój zewnętrzny kaplloy składał się z dwóoh półkolumn i soho-

dów. Niewykluczone, iż na arohitrawie znajdowała się płyta z ty-

tulaturą Septymiusza Sewera i wyobrażeniem dzika - symbolu le-

gionu I Italskiego, dzisiaj przeohowywana w Bukareszoie 

Posadzka w kaplioy wykonana była z różowej zaprawy w teoh-

nice opus signinum, a Jedynie w środku znajdowały się duże płyty 

wapienne. Ściany świątyni, jak też pozostałych wnętrz pokrywał 

czerwony tynk. Dekorację pomieszozerf uzupełniały ponadto profi-

lowane elementy wykonane w stiuku. Do kilku oentymetrów ponad 

posadzkę w aedes wystawało siedemnaśoie prostokątnych bloków, 

w większości prawdopodobnie resztki cokołów pod bazy ołtarzy i 

posągów stojących tutaj w różnyoh okresach. Siedem bloków w tyl-

nej ozęśoi pomieszczenia ma kilkunastocentymetrowe wgłębienia. 

Sądzę, że osadzony w nich był drewniany suggestus bądź veranda 

signorum z przeznaczeniem na legionowe znaki i może również na 

wizerunki niektóryoh władoów. Mniej prawdopodobny wydaje się ro-

dzaj ciborium, ozy może wewnętrznej fasady kultowej Jak w aedes 

14 15 
twierdzy legionowej w Luksorze i Palmyrze . 

Z kultowym przeznaczeniem świątyni sztandarów i jej spe-

cjalną rolą w kulcie oesarskim wśród legionistów wiąże się naj-

cenniejsze dotąd znalezisko z principia, a mianowioie marmurowa 
A £ 

główka Karakalli . Zabytek ten wysokośoi zaledwie 13 om, nale-

ży do portretów typu "Karakalla - jedynowładoa" (212-217 r . n . e ) , 

a w jego obrębie do grupy portretów powstałyoh w latach 213-215. 

Ceohy ikonograficzne i stylistyozne każą go uznać za dzieło wy-

konane w italskim, może samym rzymskim środowisku artystycznym. 

Z kilku względów portret z Novae zasługuje na miano wyjątkowego. 

1 3 CIL I I I 6230. 
1 4 U.Monneret de Villard,(w: ) Arohaeologia, XCV 1953, s.89} 

J.G.Deokers, Romisohe Quartalasohrlft fiir christliohe Altertums-
kunde und Kirohengesohiohte. LXVIII 1973, s .24; tenże, (w: ) JDAI, 
XCIV 1979, s .616. 

1 5 M.Gawlikowski, Palmyre, t . V I I I . Les principia de Dioolé-
tien, Varsovie - w druku. 

T.Sarnowski, Une tête de Caraoalla reoemment découverte 
à Novae. Aroheologia, XXX 1979 - w druku. 
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Pozwala on między innymi skorygować nieoo list® oech ikonografi-
czny oh portretów Karakalli, a ponadto prostuje obowiązujący do 
niedawna pogląd, i ż starożytność nie znała marmurowyoh portretów 
władoów o rozmiaraoh mniejszyoh od naturalnyoh. Jeszoze większe 
znaozenie zabytku wynika z zadokumentowanych okolioznośoi znale-
zienia. Wskazują one, że wizerunek władoy znajdował się w aedes 
w chwili częśoiowego zniszczenia principia około 316/17 г . , a 
więc w ponad sto lat od chwili wykonania portretu. Stał wtedy 
zapewne na kolumience lub cokole i stanowił ohyba ozęść galeri i 
wizerunków nieżyjąoyoh, delfikowanyoh cesarzy. Za życia władoy 
mógł się znajdować ewentualnie gdzie indziej , na przykład w jed-
nej ze soholae (pomieszozenia Bz - Dz, Bw - Ew) lub w praeto-
rium; niewykluozone też, że od samego poozątku był w aedes dzie-
ląo z dużym posągiem oesarskim część ofiojalnyoh funkcji . 

W tylnej ozęści świątynia sztandarów komunikowała się 
z dwoma małymi pomieszczeniami (Pw, Fz). Wśród przebadanyoh do-
tąd komendantur legionowyoh jedynej analogii dla takiego układu 
wnętrz dostarozają prinoipia w twierdzy legio X Gemina w Nijme-
gen (ryo.3) (Holandia). Analogioznie położone pomieszczenia 
w tamteJszyoh prinoipia są interpretowane Jako aeraria, to Jest 

18 
skarboe . Ze względu na bardzo zły stan zaohowania budowli 
w Nijmegen, należy się domyślać, że u podstaw te j interpretaoji 
leżał brak piwnioy pod posadzką aedes. Piwnioe takie, której nie 
stwierdzamy również w Novae, wykorzystywano zwykle Jako skarboe 
Już od okresu Flawiuszów. Cenne zabytki znalezione w Novae, 
w pomieszczeniach Fw i Fz, w pełni potwierdzają domysł aroheolo-
gów holenderskioh, a także informację przekazaną przez Wegeoju-
sza Pisał on, że żołnierskie oszozędnośoi, którymi zawiady-
wał signifer - chorąży, były przeohowywane pod opieką znaków 
wojskowyoh, apud signa, to Jest właśnie w świątyni sztandarów 
lub w j e j najbliższym sąsiedztwie. Prawdopodobnie tutaj zdepono-
wane były również fundusze legionu, a z podziałem przechowywa-
nych cenności na odrębne kasy wiązać należy obecność dwóoh skar-
boów. Zabytki z Novae nie stwarzają na razie możliwośoi identy-
f ikao j i skarbców według ioh własnościowej przynależności. 

1 7 H.Brunsting, (w:) 10 Intern. Limeskongresses, Köln 1977, 
s.119. 

1 8 Tenże, (ws) Numaga, XV 1968, s.159. 
1 9 Vegetius, Epltoma Rei Mil itarie . 2,20. 
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3. Rekonstrukoja prinoipia w Nijmegen 

Na pierwszym miejscu wśród cennyoh przedmiotów znalezionyoh 
w aeraria w Novae należy wymienić kilkaset brązowych, posrebrza-
nych i srebrnyoh monet z okresu od I do IV w. Ostatnie emisje to 

20 
monety Konstantyna i Lioyniusza z 316/17 roku . Tak samo roz-
rzuoone na poaadzoe Jak monety, odkryto również dziesiątki frag-
mentów brązowyoh posągów (paloe, stopy, ozęśoi draperii i ołowia-
nego zamooowania statui, odłamki z głowy i t p . ) . Fragmenty pooho-
dzą oo najmniej z kilku statui, wśród których był posąg konny, 
posąg w zbroi i posąg nagi. Reprezentowane są posągi pozłacane 
tak naturalnej, Jak i ponadnaturalneJ wielkoéol. Na podstawie ma-21 
teriału zebranego przez G.Gamera możemy się domyślać, i ż więk-
szość fragmentów należy wiązać z posągami oesarskimi. Kolejną 
grupę przedmiotów z brązu stanowią fragmenty wojskowyoh signa, 
ozdobne aplikacje (w tym przedstawienia ryb), okrągłe zawiasy -
może do przytwierdzenia drzewo legionowyoh znaków, fragment ema-
liowanej f i b u l i , emblematy kultowe, okuoia, kółka, rurka, odłamki 
naczyń, lustro, pozłaoane l i tery z inskrypoji i tp . Listę znale-
zisk w skarbcach uzupełnia Jedenaśoie masywnyoh sztab brązowyoh -
zapewne z balustrady, żelazny trójnóg, dwie ołowiane rury wodo-
oiągowe, kawałek szklanego naozynia typu mi l le f i or i . Kilka zabyt-
ków (sztaby, niektóre emblematy kultowe i fragmenty signa oraz 

90 c A.Kunisz. (ws) Aroheologia, XXX 1979 - w druku. 
G.Gamer, Kalserliohe Bronzestatuen aus den Kastellen und 

Łggionslagern an Rhein - und Donaugrenze des römischen Imperium. 
Könohen 1969. 
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zawiasy) nie znajdują analogii wśród znanych dotąd rzymskich 
22 

brązów . 

Fragmentaryczny stan zachowania przedmiotów w skarboach, ze 

śladami pooięcia i połamania, wskazuje, iż trzymano Je tutaj 

w charakterze oennego surowca wtórnego z przeznaczeniem do po-

nownego przetopienia w razie potrzeby, np. dla wykonania posągu 

nowego władcy. Znaozenie znaleziska polega między innymi na tym, 

że po raz pierwszy dowiadujemy się, iż pod opieką signa przecho-

wywano w oharakterze oennośoi nie tylko pieniądze, leoz także 

brązowy i ołowiany złom. Z wyjątkiem skarbu brązów w fabrioa •• 23 

w foroie Rheingönheim bardzo skromne były dotąd podstawy, by 

sądzić o wykorzystywaniu i zbieraniu złomu w fortaoh wojsk po-

mocniczych i twierdzach legionowych 

Znalezisk o analogicznej wymowie i znaczeniu nie było 

w żadnych z odkrytyoh dotąd principia. Porównywalne są tylko 

skarby brązowyoh fragmentów odkryte w miastach, w warsztataoh 

cywilnyoh odlewników bądź zebrane i ukryte przez nich w innych 

miejsoaoh z myślą o przetopieniu. Stosowne przykłady pochodzą 

z Avenches, Augst, Thamusida. Z kolei ołowiane fragmenty z Novae 

rzucają nowe światło na dawne i zapomniane już w literaturze 

przedmiotu znalezisko dużej ilośoi ołowiu z pomieszczenia koło 

aedes w foroie Hardknott , w rzymskiej Brytanii. Jak się oka-

zuje, zużyte przedmioty ołowiane były również tak oennym surow-

oem wtórnym, że zasługiwały na przechowywanie w aerarium. Nie 

bez znaczenia w tym kontekśoie jest ołowiana sztaba z Haltern, 

na której obok wagi figuruje napis Ъ (egio) XIX 

Przeznaczenie innych pomieszczeń w południowej częśoi prin-

cipia w Novae Jest mniej jasne. Wąska powierzchnia Dw służyła za 

korytarz prowadzący na zapleoze komendantury, podobnie jak np. 

w Lambaesis i Nijmegen. W okresie późnoantycznym wejśoie z tyłu 

zostało zwężone, a następnie w całości zamurowane. Na podstawie 

inskrypoji z Lambaesis możemy się domyślać, iż pozostałe wnętrza 

22 
Zabytki z aerarium Fw publikują W.Gaouta, T.Sarnowski, 

(w: ) Aroheologia, XXX 1979 - w druku. 
23 

G.Ulbert, Das friihrömlsohe Kastell Rheingönheim. Berlin 
1969, tabl .59 . 

26t Por. J.Oldenstein, (w: ) Bericht RGK, LVII 1976, s .70n. 
О С 

R.G.Collingwood,(w:) Cumberland and Westmorland Antiqua-
rian and Arohaeologloal Society's Transactions. Х У У Щ 1928. 
в.328. 

26 S.y.Sohnurbein, Die Römer in Haltern, Münster 1970, s . 4 7 . 
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służyły za soholae, to jest pomieszczenia klubowe podofioerskioh 

stowarzyszeń. Jedno pomieszczenie było zapewne przeznaczone na 

arohiwum - tabularium. Być może, tak jak w Dura Europos było nim 

Cw, gdzie na wielu fragmentach czerwonego tynku widnieją rozmai-

te linie ryte. Na razie graffiti te nie układają się Jednak 

w logiozną całość. 

Sondaże przed frontem świątyni sztandarów nie pozwoliły do-

tąd ustalić, czy powierzohnia ta była zajęta, jak w wielu innyoh 

komendanturach, przez bazylikę. Na wsohodnim krańou tej powierz-
27 

ohni odkryte zostały schody , wiodąoe prawdopodobnie na plat-

forme trybuny - tribunal, skąd w ozasie różnyoh uroozystośoi 

przemawiał do zebranyoh żołnierzy legat legionu i gdzie mogły 

też zapadać wyroki za naruszenie wojskowej dyscypliny. 

Jeszoze dalej na północ kilka sondaży odsłoniło pozostałoś-

ci murów z okresu Późnego Cesarstwa. We wcześniejszym okresie 

powierzohnia ta była niezabudowana. Znajdował się tutaj duży 

dziedziniec otoczony przypuszczalnie kolumnadą, skąd wiódł dos-

tęp - tak przynajmniej należałoby się domyślać w oparoiu o ana-

logie - do pomieszozeń przeznaczonych na biura i składy broni -

armamentaria. Wspomina o Jednym armamentarium inskrypoja znale-

ziona w Novae, a mianowicie ołtarz poświęcony Marsowi i geniu-28 
ezowi armamentarium . Miej3oe, w którym znajdowała się okazała 

brama (groma) prowadząca do komendantury od strony via principa-

lis jest w Novae ozęśoiowo zajęte przez obecną drogę. 

Na dziedzińou lub w bazylice w obrębie prinoipia, na hono-

rowym miejsou stał zwykle duży, ofiojalny posąg cesarski. Tutaj 

wystawione też były posągi i ołtarze różnyoh bóstw akceptowanych 

przez oficjalną religię wojskową. Wśród rozmaitych elementów ka-

miennyoh zakopanych na dziedzińou w późnym antyku odkryty został 

ołtarz poświęcony miastu Rzymowi z dedykaoją Urbi Romae Aeternae 

Sao(rae) Na podstawie oharakteru dedykaoji, z terenem prin-

oipia jako miejsoem wystawienia posągów i ołtarzy możemy wiązać 

także kilka innyoh inskrypoji odkrytych w różnyoh miejsoaoh 

w Novae, zarówno w czasie obecnych wykopalisk, jak też woześniej. 

27 
Wykopaliska kierowane przez V.Bożilovą. 

2 8 M.P.Speidel, A.Dimitrova-MilXeva (w : ) ANRW, I I , 16 , 1 , 
Berlin 1978, s.1551nn. 

J .Olczak, J.Kolendo, Ołtarz z inskrypoja (w: ) Novae -
Sektor zaohodnl 1972, Poznań 1975, s .205nn. 
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10 Należą do nich: ołtarz ku ozoi Bonus Eventus z 182 roku , baza 
31 

z 208 roku z napisem Signum originis , baza posągu z 224 roku 
ze słynną dedykaoją Dis militaribus, Genio, Virtuti , Aquilae 
Sano(tae) signisque leg( ionis) I I ta l ( i oae ) . . . 3 2 oraz baza po-33 
sągu z 227 roku z dedykacją I.O.M. Depulsori . Zdaniem A. von 
Dornaszewskiego, w prinoipia w Novae znajdowała si® również ine-
krypoja z dedykacją ku ozoi Liber Pater 3 4 . Wszystkie wspomniane 
inskrypoje wystawione zostały przez ofioerów o randze primus p i -
lus, a w większośoi wypadków w akoie dedykaoji uozestniozyli 
także namiestnik prowinoji i legat legionu 

Sondaże stratygrafiozne przeprowadzone w obrębie prinoipia 
pozwoliły wydzielić kilka faz konstrukoyjnyoh i etapów użytkowa-
nia budowli. Dwie pierwsze fazy przypadają na czas, gdy budowla 
pełniła swą oryginalną funkoję komendantury legionowej. Nie mamy 
niestety bezpośrednioh danyoh do datowania fazy pierwszej. Po-
nieważ jednak wiemy, iż za wspólnych rządów Marka Aureliusza i 
Kommodusa (176-180) doszło w twierdzy do odbudowy Jakiegoś zna-
oznego obiektu (praetorium?), który zdążył już zostać nadwy-
rężony czy uszkodzony przez ozas (vetustate oonlapsum) są-
dzić należy, że prinoipia zostały zbudowane w pierwszym lub naj-
później w drugim ćwierćwieczu II w. Precyzyjniejsze są dane do 
datowania fazy drugiej, w której świątynia sztandarów otrzymała 
monumentalną formę, a Jej posadzka została enaoznie podwyższona. 

3 0 CIL III 6223, por. s.1366. 
3 1 L.Mrozewioz, (w: ) Archeologia, XXVIII 1977, s.117nn; ten-

że, Orlgo fellcisslmorum temporum à Novae, Aroheologia, XXXI 
1980 - w druku. 

3 2 CIL III 6224 (= 7591); por. J.Kolendo, (w: ) Aroheologia, 
XIX 1968, s.121. 

3 3 J.Kolendo, (w:) Aroheologia, XIX 1968, s.117nn (» AB, 
1972, 526). 

3 4 CIL III 750 (por. s.999, 1338); A.v.Domaszewski, (w:) 
Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst. XIV 1895, 
s.17,54. Por. T.Sarnowski, fwTJ Aroheologia. XXVII 1976, s. 56. 
Wspomniana przeze mnie inskrypcja (CIL III 7438) z dedykacją ku 
ozoi Herkulesa niekoniecznie musiała być wystawiona w principia. 

35 Dane epigrafiozne i aroheologiozne stwarzają możliwość 
rekonstruowania pierwotnego rozmieszozenia pomników. Próbę taką 
przedstawił J.Kolendo w referacie wygłoszonym na sympozjum w No-
vae w VIII 1979 r . 

36 
L.Mrozewioz, Une inscription peinte de Novae, Archeolo-

gia, XXXI 1980 - w druku. 
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37 Faza ta Jest datowana monetą i fragmentem inskrypcji z tytula-
turą cesarską na lata 207-211, a z ukońozeniem robót budowlanyoh 
wiąże sie może wystawienie w dniu 15 V 208 roku bazy z napisem 
Signum originis . W żyoiu całej twierdzy i komendantury nastał od-
tąd okres świetnośoi dalszych rządów cesarzy dynastrii Sewerów 
podkreślony emfatycznie dedykaoją felioissimibus temporibus i 
poświadozony także innymi źródłami, w tym przede wszystkim wspom-
nianymi wyżej bazami posągów. 

Prawdopodobnie pod konieo I I I w. w prinoipia legionu I I t a l -
skiego podjęto pewne przeróbki, a nawet roboty budowlane. W loh 
wyniku skarboe przykryte zostały sklepieniami. Cd strony wąskich 
murów świątyni sklepienia te zostały oparte na ceglanych f i l a r -
kach. Prawdopodobnie też wtedy odnowiono tynk we wnętrzu świątyni 
oraz kolorową dekorację malarską w pomieszozeniu Cw. Na wsohód od 
wschodniego aerarium (Fw) zbudowana została wąska, podłużna kons-
trukoja, którą także przykryto ceglanym sklepieniem. Niewielki 
otwór przebity w południowym murze prinoipia połąozył tę kons-
trukcję z pomieszczeniem Bw. Duża i l ość spalenizny na posadzoe 
dobudowanej konstrukoji pozwala sądzió, iż służyła ona Jako prae-
furnium dostarczając w tym późnym okresie ciepłego powietrza dla 
ogrzewanej systemem hypokaustycznym Jednej ze soholae. 

Nowe urządzenia w obrębie prinoipia ilustrują dobrze oharak-
ter zmian, jakie zaszły w sposobie użytkowania ozęśoi komendantu-
ry. Na podstawie obeonośoi praefurnium i przedmiotów użytkowyoh, 
głównie oeramiki znalezionej w skarbou Fz obok przeohowywanyoh 
tam brązów, domyślamy się , i ż niektóre z pomieszczeń klubowyoh 
bądź administracyjnyoh stały się pomieszczeniami przynajmniej 
ozęśoiowo zamieszkałymi, prawdopodobnie przez legionietôw z urzę-
dniczego personelu komendantury, na przykład s igni fer i . Stosow-
nych analogii dla tego rodzaju sytuacji dostarozają między innymi 
badania w fortach limesu w Germanii i Wału Hadriana ^ , 

Około 316/17 roku zniszczona została znaozna część prinoi-
pia. Duża wartość pozostawionych w rumowisku przedmiotów i oko-
lioznośoi ioh znalezienia każą sądzić o bardzo gwałtownym i dra-
matycznym przebiegu wydarzeń. Ponieważ wykopaliska w pobliżu mu-
rów obronnych nie wykaaują śladów napaśoi z zewnątrz, datowanyoh 

3 7 J.Kolendo, (wj) Aroheologia, XXX 1979 - w druku. 
38 

Por. L.Mrozewioz, Origo feliciaslmorum temporum..., oit. 
^ D.J.Breeze, B.Dobson, Hadrian's Wall. London2 1977, s.212. 
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na poozątek IV w., wysunęliśmy przypuszczenie, że sprawoami zni-
szozeń w obrębie principia byli zrewoltowani legioniśoi, a zbroj-
ne wydarzenia wewnątrz twierdzy były związane z przypadającym na 
ten czas pierwszym konfliktem między Konstantynem a Lioyniuszem 

Wyniki wykopalisk wymownie świadozą, iż zbrojne wydarzenia 
wewnątrz twierdzy z około 316/17 roku połąozone z ozęśoiowym zni-
szozeniem principia były przełomowym momentem w historii Novae. 
Dawna aedes nie pełniła Już odtąd swej oryginalnej funkoji świą-
tyni sztandarów. Potwierdzają to znaleziska znad zniwelowanyoh 
gruzów; fragmenty amfor i oeramiki kuchennej, stopki szklanyoh 
kieliszków, grzebień, iglica tkaoka, kluoz, lampy itp. W odbudo-
wanym obiekcie obok wtórnie użytych cegieł i dachówek z odciskami 
stempli LEG I ITAL znalazły się też dachówki pochodząoe z oegiel-
ni prywatnych, w tym także ze stemplem RUMORID. Dawna świątynia 
sztandarów, odtąd we władaniu cywilów, została wkrótce przedzie-
lona murem na dwie częśoi. Podobne mury z kamieni łąozonych zie-
mią stanęły w fasadzie, przed jej frontem i w pomieszczeniu Pw. 
Kontrastują one bardzo ze starannie zbudowanymi przez wojsko mu-
rami komendantury w Iatrus, datowanej w przybliżeniu na ten sam 
czas, to jest na lata 320-350 n.e. 41 

Z przedstawionych obserwaoji wynika, iż około 316/17 roku 
principia legionu I Italskiego zmieniły swą lokalizaoję, a wraz 
z nimi najprawdopodobniej zmieniła swą lokalizaoję oała twierdza 
legionowa. Miejsoe siedziby legionu z okresu Wozesnego i Środko-
wego Cesarstwa zajęła aglomeracja cywilna, to Jest wczesnobizan-
tyjska oivitas Novae. Nową, mniejszą twierdzę legionową z okresu 
Późnego Cesarstwa sytuowałbym na wzgórzu w obrębie murów wsohod-
nich lub na jednym z naddunajskioh wzniesień. Sam legion, znaoz-
nie mniejszy w swej liozbie, dzieli Już wtedy swe efektywy między 
Novae a Sexaginta Prista. Zmiana w lokalizacji siedziby legionu 
w Novae nie jest zjawiskiem odosobnionym i znajduje - jak sądzę -
stosowne paralele w Troesmis i w Durostorum, gdzie twierdza le-
gionu XI Claudii z okresu Wozesnego Cesarstwa znajdowała się oko-
ło 1 km na południe od późnoantyoznego oastellum na brzegu Duna-
ju. Sądzę, że podobnymi zmianami objęte również zostały forty 

40 % T.Sarnowski, La destruction des prlnoipla a Novae vers 
316/17 de n.è. Révolta militaire ou invasion gothe?. Aroheologla. 
XXX 1979 - w druku. 

41 B.Döhle, loc.oit. 
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mniejszyoh oddziałów Jak na przykład w Montana ozy Sexaginta 
Prista. Późnoantyczne siedziby oddziałów wojskowych przeniesione 
zostały na obronne z natury wzgórza. Znaoznie wcześniej walory 
obronne tych miejso docenione były przez ludność traoką, która 
zakładała tutaj swe obronne osiedla. W Novae, częśoiowo może i 
w Durostorum, późnoantyozne aglomeracje miejskie zajęły i rozbu-
dowały dawne instalacja wojskowe z okresu Wczesnego Cesarstwa. 
Stały się one ufortyfikowanymi miastami - twierdzami, które 
przejęły na siebie częśó obowiązków obronnyoh spoczywających do-
tąd przede wszystkim na kwaterującym tutaj wojsku. 

Powraoając do principia w Novae należy wspomnieć o ioh dal-
szyoh dziejaoh, znanych częśoiowo z analizy stratygrafii. Już 
w V w. przystąpiono do rozbiórki niektórych murów aedes i scho-
lae, chyba w związku z budową pobliskiej katedry i rozległego 
zespołu biskupiego. Teren zajęty w pierwszych stuleoiach n.e. 
przez tylną część prinoipia najprawdopodobniej funkcjonował we 
wczesnobizantyJskim Novae Jako nie zagospodarowana własność pub-
liozna. Ruiny służyły przez pewien ozas Jako rodzaj śmietnika. 
Krótkim epizodem osadniczym było zasiedlenie ruin aedes w VI, 
może VII w. przez ludzi wytwarzających przedmioty z rogu. Aż do 
końoa XIX w. południowy mur komendantury był zachowany do wyso-
kośoi dwóoh metrów, do ozasu Jego oetateoznej rozbiórki i obję-
oia oałego terenu uprawą. 

^ Odbicie tych przeobrażeń związanych z reorganizaoją ar-
mii i programem wzmoonienia limesu znajdujemy również w zmienio-
nych nazwaoh niektóryoh osiedli, obok któryoh stacjonowały od-
działy wojskowe, por. V.Velkov, (w:) Aroheologija (Sofia), 1959, 
fasc.1-2, s.27n. 


