INSCRIPŢII ŞI ŞTAMPILE

TEGULARE DIN CASTRUL ROMAN
DE LA BOLOGA

Săpăturile arheologice efectuate începînd din anul 1967 de către Institutul de Istorie şi
Arheologie din Cluj la castrul roman de la Bologa au obţinut al1lturi de date tehnice deosebit
de importante despre castru şi un foarte bogat material arheologic1 • în acest cadru, materialul
epigrafic constînd din inscripţii, în cea mai mare parte fragmentare şi din stampile pe ţigle
şi cărămizi ocupă un loc deosebit de important.

Fragmentele de inscripţii provin exclusiv din clădirea pretoriului şi anume din atrium şi
din încăperile de pe latura de S a pretoriului. Starea lor foarte fragmentar1l şi felul în care
au fost descoperite, împr~tiate pe o zonă destul de întinsll., par sll. fie indicii ale unei distrugeti intenţionate atit a clll.d.irii cît şi a inscripţiilor. Această distrugere intenţionat! n-a
avut loc în antichitate, ci la sfîrşitul secolului trecut2. Primele fragmente de inscripţii au fost
descoperite încă în 1967 cu ocazia relull.rii cercetll.rilor. De atunci fiecare campanie de săpll.turi
le-a sporit numărul. Deasemeni la data actualll. dispunem şi de date relativ ample în
legătură cu planul pretoriului. Atît numărul relativ mare de fragmente de inscripţie cit şi
datele în legăturA cu pretoriu!, de care dispunem acum, ne-au făcut să prezentăm acest material epigrafic.
Cărămizile şi ţiglele cu stampilă provin de pe suprafaţa întregului castru, mai ales din
jurul şi din interiorul construcţiilor de piatră (pretoriu, porţi, turnuri de colţ şi alte clădiri).
O parte din ele provin şi din ruinele băii aflate în afara castrului la cea. 200 m spre N, în
faţa porţii praetoria, unde a fost executat în anul 1969 un sondaj.
în cele ce urmează vom prezenta deci materialul epigrafic descoperit in cursul săpăturilor
din anii 1967-1970, la care adăugăm şi cîteva fragmente de monumente din piatră, împreună
cu citeva consideraţii de natură istorică ce decurg din studiul lor3 •
1

M. Macrea, Caslrul roman de la Bologa. S4ptUurile din vara anului 1936, ia AC MIT, IV, 1932-1938, p. 197-233;

E. Chirilă - N. Gudea, Şanlierul arheologic Bologa. 1967, in Materiale, X (sub tipar); N. Gudea, Caslrul roman de

la Bologa, jud. Cluj (1968), in Apulum, X, 1972, p. 121-150.
1
Din informaţiile primite de la locuitorii mai in virstA din sat reiese că pretoriu! a fost distrus la
!ului trecut, cind piatra scoasă din castru a fost folosită pentru construirea şoselei Cluj -Oradea.

sflrşitul

seco·

Printre descoperirile epigrafice mai vechi de la Bologa menţ.ionâm : un altar funerar ridicat unui decurion din
cohors II Hispanorum (CIL, III, 843 şi 1. 1. Russu, in AclaMN, V, 1968, p. 462, nr. 8), un altar dedicat probabil
lui Jupiter de către un praefectus al cohortei 1 Aelia Gaesatorum (CII,, III, 7648; vezi şi N. Gudea, In Apulum,
X, 1972, p. 707-712 şi numeroase ştampile pe ţ.igle şi cărămizi (CII,, III, 8075; :M. Macrea, In ACMIT, IV,
1932-1938, p. 224-226). Materialul prezentat de noi, păstrat la Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj, este
in cea mai mare parte inedit; excepţie fac fragmentele nr. 3, 6, 7, 8, semnalate In Materiale, X (sub tipar).
3
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1. B 1 o c

de calcar; dimensiuni: 14

X

13,5

X

7,5 cm. Litere înalte de 4,8

ŞI DISCUŢII

C'm, distanţa

între rinduri 2 cm {fig. 6/8)
... ar)abic[i
adia]b[enici ...

ABIC
B
Fragmentul

conţine

Caracalla. Primul

aparţine

titluri ce pot

poartă

fie lui Septimius Severus, fie fiului

titlurile Arabicus

şi

său

Antoninus

Adiabenicus incepind din anul 195 ca urmare

a Yictoriilor sale in Orient4. Caracalla ia aceste titluri la moartea tatălui său. P.v. Rohden

crede

că

poartă

Antoninus Caracalla

aceste titluri numai pentru o

scurtă durată

in anii 213-

2146.

Inscripţia

s-ar data deci in linii mari intre 195-214. Fragmentul face parte din inceputul

unei

inscripţii,

foarte probabil din rindurile 3-5.

2. F r a g m e n t din partea inferioară a unei inscripţii pe piatră calcaroasă; dimensiuni :

12 x 13 x 10 cm. Se
distanţa

rind 4 cm;

păstrează

marginea de jos, stînga. Litere înalte de 4,5 cm, în ultimul

între rinduri 2,5 cm {fig. 6/7).
[ ... coh(ors)
ninia[na ...

IlHI
I

fII Hi[spa(norum) Anto]

NNA

+I

In rîndul al doilea ligaturi : N
Literele

păstrate

adevărat că

tare începînd cu

N

+ I.

par a se referi la cohors II Hispanorum care apare aici cu epitetul de

Antoniniana, ceea ce
Este

şi

datează inscripţia

P.v. Rohden

afirmă că

epitetul de Antoniniana este purtat de

unităţile

şi

nae cu ocazia vizitei lui Caracalla,
după

cohors II Hispanorum

îşi

ia acest titlu numai pe timpul

moartea lui Geta sau cu ocazia vizitei lui în Dacia.

3. Margine superioară dintr-o inscripţie pe piatră calcaroasă. In partea de sus

chenar lat de 13 cm. Dimensiuni: 32 x 30
rlnduri 0,8 cm (fig. 1
7

şi

11 cm; litere înalte de 6 cm,

distanţa

dintre

[i]mp(eratori) Caes{ari)
[M(arco)] Ant(onio) Gordian[o P{io)] F{elici)
[Aug{usto) ...... ]

DIANf / F

este deci

X

are un

la).

MP CAES
ANT GOR

Inscripţia

mili-

Intrucit numeroase unităţi auxiliare din Dacia devin Antoninia-

Commodus 6 •

lui Caracalla, foarte probabil

cu probabilitate în timpul lui Antoninus Caracalla.

închinată împăratului

Gordianus {238-244) în termeni similari cu

inscripţia

CIL, III, 1175 (Ulpia Traiana).
4. A 1 t ar (?) fragmentar din piatră calcaroasă, constînd din opt fragmente reunite şi două

fragmente izolate. Cîmpul

inscripţiei,

lat de 46 cm, are o culoare

' Arabicus, in RE, Il, 1 (1895), col. 362 (P. v. Rohden).
• Ibidem.

' Aurelius, in RE, II, 2 (1896), col. 2451 (P. v. Rohden).
' E. Chirilă. - N. Gudea, in Materiale, X (sub tipar).
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proveni eventual de la substanţa cu care erau colorate literele. Distanţa intre rinduri 0,5 cm ;
litere inalte de 6 cm, în rindul nr. 8 litera ,.A" este de 4,8 cm (fig. 2 şi fig. 3/1-3).
[imp(eratori) Caesari]
[M(arco) Ant(onio)] Gord[ian]o P(io) F(elici) Au[g(usto)]
[pontifici max(imo)
[trib(unicia)] pot(estate) c[o(n)suli]
proco(n)s(uli) coh(ors)
II Hisp(anorum) [G]ordiana [de]vota
numi[ni maiest]a[tique eius]

GORD
OPFAV

5

POTC
PROCOSCOH
IIHISP OR
DIANA OTA
NVMI
A

Din text lipsesc primul şi ultimul rind. Inscripţia este dedicată î.mpiiratului Gordianus de
cohors II Hispanorum, care poartă acum epitetul de Gordiana. Titlurile uzuale ale împă
ratului sint prezente toate cu excepţia celui de pater patriae. Nu lipseşte decit epitetul de
invictus, care de fapt nici un apare cu regularitate în toate inscripţiile şi, am putea spune,
nu este cerut de economia inscripţiei. Formula cu care se incheie inscripţia ne arată că partea
finală a ei este completă. Această formulă intră in uz încă de pe timpul dinastiei Severilor,
este deosebit de frecventă spre mijlocul secolului al III-lea şi este folosită pînă pe timpul lui
ValerianusR. Ea exprimă nu numai ataşamentul obişnuit al unei unităţi militare faţă de dinastia imperială, ci este in legătură şi cu tendinţa de divinizare a casei imperiale, care se face
tot mai intens simţită mai ales de pe la mijlocul secolului al III-lea 9 .
5. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 11 X 10 x 12 cm. Marginea dreaptă care se păstreazrt
este simplă. Litere inalte de 3,5 cm, distanţa între rînduri 0,7 cm (fig. 3/5)
RI
NIO
Inscripţia

[imp(eratori) caesa]ri
[M(arco) Anto]nio
[Gordiano ... ]
ar putea reprezenta un titulus honorarius inchinat

aceluiaşi împărat

Gordianus.

6. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 16 X 43 X 15 cm. Litere inalte de 5,5 cm, distanţa intre

rinduri 0,7 cm (fig. 5/6)
GA
RDIA
QDE

[coh(ors)/

[ I Ael(ia)] Ga[esat(orum)]
[Go] rdia[na .. .
q] de[vota ... (?)

Acceptarea acestei lecturi ar avea implicaţii dintre cele mai interesante şi anume că în castrul
de la Bologa, cohors I Aelia Gaesatorum milliaria purta epitetul de Gordiana şi era prezentă
aici in acelaşi timp cu cohors II Hispanorum. Ultimele trei litere ale inscripţiei ar putea reprezenta una din variantele formulei de incheiere atit de frecvente pe la mijlocul secolului al
III-lea la inscripţiile în cinstea împăraţilor : DNMQE. care în cazul de faţă ar putea avea
forma ENMQDE[vota] 10 •
• Duncan Fishwick, The Imperial Numen in Roman Britain, în ] RS, LIX, 1969, p. 87. Lucrarea lui H. G. Guntkl,
Devotus nu mini maiestatique eius, In Epigraphica, XV, 1953, p. 128- 150 nu ne-a fost accesibilă.
• Duncan Fishwick, in ]RS, LIX, 1969, p. 87.
•• Idem, p. 76-91.
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7. Marginea dinspre stinga a unui bloc de calcar; dimensiuni: 16 x 9,5 X 15 cm. Litere
înalte de 5,2 cm, distanţa dintre rînduri 0,5 cm (fig. 5/5) 11 •

1

GO

I A[el(ia) Gaesat(oru.m) ].
Go[rdiana

X

x .....

[coh(ors)

IA

Şi

acest fragment pare să arate ca şi precedentul el unitatea de Gaesati purta epitetul de
Gordiana. Cele douA fragmente ar putea fi aliplte şi citite impreunl daci!. inllţimea literelor
pe acelaşi rind nu ar fi diferită, pentru el dupl caracterul literelor ele ar putea aparţine aceleiaşi
piese epigrafice.
8. Fragment dintr-o inscripţie pe piatrA calcaroasl; dimensiuni: 27 x 12 x 14 cm.
Se plstreazl partea din stinga cu chenarul lat de 2 cm. Litere inalte de 6 cm, distanţa intre
rinduri 1 cm (fig. 5/3)11.
I
I ( ?)

I [mp(eratori) caesari]

PO
PO

po[nt(ifid) max(imo) trlb(unicia)]
po[t(estate) . . . . . . .

Puţinele

litere pAstrate nu permit alti intregire a

inscripţiei,

9. Prag m e n t de inscripţie; dimensiuni: 10
distanţa

săraci!.

in date.

intre rinduri 1 cm (fig. 4/5).

SPA
VM

Noul

care este foarte

x 11,5 x 10 cm. Litere inalte de 5 cm,

insă

Literele pAstrate sugerează două completări posibile :
a) [coh(ors) II Hi]spa[norum
•.. n] um(ini maiestatique
eius
b) [coh(ors) II Hi]spa[no
r]um [ ... ]

ni se pare mai

probabilă

prima

variantă.

10. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 14 x 6,5 X 1 cm. Margine simplă spre stinga. Litere
lnal.te de 4 cm; distanţa intre rinduri 0,7 cm. în rindul al doilea llgatură M +A (fig. 3/4).

o

. . . [pont(ifici)]
ma[x(imo) trib(unicia) pot(estate) co(n)s(uli)
pr[oco(n)s(uli) ...

MA

PR
A (?)

Este evident

insă că

intregirea

propusă

de noi

rămlne

in cadrul strict al ipotezei.

11. B 1 o c de calcar cu margine simplă spre stinga; dimensiuni: 13 X 6 x 6,5 cm. Litere
inalte de 4,5 cm, distanţa intre rinduri 0,5 cm. Se citesc una sub alta M, CA, O (fig. 4/1).
12. B 1 o c de calcar cu margine simplă spre dreapta; dimensiuni: Il X 4 X 7 cm. Litere
inalte de 4 cm; distanţa intre rinduri 0,7 cm. în rindul al doilea in ligatură A + V. Se citesc
unele sub altele literele RA şi AV (fig. 4/4).
11

E.

Chirllă

-

N. Gudea, ID MIUtrialt, X (sub tipar).

u lbidtm.
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1J. B 1 o c de calcar, pe latura stingă avind o margine cu chenar lat de 5 cm; dimensiuni:
30 x 11 x 15 cm. Litere înalte de 5 cm; distanţa între rinduri 0,8 cm. Se pot citi una sub
alta literele: I, I, T, TO (fig. 4/8).
14. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 10 X 9 x 15 cm. Litere inalte de 4,5 cm; distanţa intre
rînduri 1,5 cm. Literele A şi D în rinduri diferite (fig. 5/1).
15. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 20 x 18 X 5 cm. Litere inalte de 5 cm; distanţa intre
rinduri 1,5 cm. În rindul de sus A+ E in ligatură (fig. 4/9) .
NAE

QVI

.. . [antoninja]nae
e]qui[tatae . . . ( ?)

întregirea propusă de noi sugerează că ar putea fi vorba de cohors II Hispanorum Antoniniana equitata.
16. Partea inferioară a unei inscripţii pe piatră de calcar cu ultimul rind păstrat parţial
împreună cu chenarul de jos lat de 4 cm. Dimensiuni: 26 X 25 X 22 cm; litere înalte de 3,5cm.
ultima literă de 3 cm (fig. 4/10).
... NAF

. .. na f(ecit)

Cele trei litere par a sugera că ar putea fi vorba de o unitate militară purtind un epitet de
forma: Antoniniana, Severiana, Gordiana urmat de verbul fecit.
17. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 12 X 10 X 10 cm. Litere inalte de 4,5 cm; distanţa
între rinduri 1 cm. Se văd literele IV îu rindul de sus şi T în cel de jos (fig. 6/6).
18. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 10 X 13 X 13 cm. Se disting literele C şi N una sub alta.
Înălţimea lor 5 cm; distanţa intre rinduri 1 cm (fig. 4/7).
19. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 10 X 12 X 4 cm. Litera A înaltă de 5 cm (fig. 6/2).
20. Fragment din partea inferioară a unei inscripţii, chenar lat de 8 cm. Dimensiuni:
16 x 16 x 8 cm. Litere inalte de 5 cm (fig. 4/3).

VIT

[cura]vit ( ?)

21. Fragment din porţiunea superioară a unei inscripţii; chenar lat de 7 cm. Dit11ensiuni:
14 x 14 X 7.5 cm. Literele inalte de 5 cm. Se disting VO, poate [di]vo ( ?) (fig. 4/2).
22. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 16 X 12 X 8 cm. Litere ilizibile. Una din litere ar
putea fi F, înălţimea 5 cm.
23. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 10 x 20 x 14 cm. Se pot citi alăturate literele NE.
înalte de 5 cm (fig. 6/5).
24. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 13 X 12 X 8 cm. Literele OE 1'înalte de 5 cm (fig. 5/2).
25. B 1 o c de calcar liniat orizontal. Potrivit spaţiului dintre linii. literele ar fi fost de
5 cm. Se distinge hasta verticală a unei litere. Dimensiuni: 15 X 14 x 14 cm.
26. B l o c de calcar; dimensiuni : 13 X 8 X 11 cm. Se distinge o parte dintr-o literă.
27. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 14 X 8,5 X 3 cm. Litere inalte de 4 cm. Una sub alta
literele I şi V.
28. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 14 X 7 x 8 cm. Literele RA alăturate. înalte de 4 cm
(fig. 5/4).
29. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 10 x 8 x 14 cm. Litere inalte de 4,8 cm; distanţa intre
rinduri 1,5 cm. în rindul de sus TR, în cel de jos (sub T) litera I (fig. 4/6).
30. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 13 x 20 x 13 cm. Literele PA alăturate. î11alte de
5 cm.
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31. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 13 X 16 X 9 cm. Litere fragmentare ilizibile (fig. 6/1).
32. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 17 X 10 X 7,5 cm. 8-ar putea identifica literele 1 ( ?)
A (fig. 6/3).
33. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 40 X 20 X 19 cm. Literele NI alllturate inalte de 5 cm

(fig. 6/4).
34. B 1 o c de calcar. Litere ilizibile.
35. B 1 o c de calcar; dimensiuni: 10 X 9 X 4 cm. Litera C.
36. Chenar profUat al unei inscripţii; dimensiuni: 36 X 13 X 15 cm (fig. 15/1).
37. Chenar profilat al unei inscripţii; dimensiuni: 30 X 15 X 17 cm (fig. 15/2).
38. Chenar profilat cu elemente simple de decor al unei inscripţii; dimensiuni: 23 x
14 x 13 cm (fig. 15/4). Poarta principalis dextra.
39. Element arhitectonic cu,. volută. Dimensiuni: 19 X 13 X 15 cm; d = Il cm."' (fig.
15/3).
40. Bază de altar din piatră calcaroasă. 20 X 20 X 15 cm (fig. 15/5).
·:1. Bază de altar ( ?) din piatră calcaroasă. 17 X 14 X 16 cm (fig. 15/6).
Atit textul cit şi dimensiunile literelor şi calitatea execuţiei lor par să arate că fragmentele
trecute in revistă provin de la cel puţin 10-12 inscripţii diferite. Prezenţa acestor inscripţii
in pretoriu! castrului atestA caracterul lor solemn, ele fiind in legătură cu o imprejurare importantă din viaţa unităţii militare : primirea unui donativum. o vizită imperială sau reconstruirea unor părţi sau clădiri ale castrului.
Primele două inscripţii dateazA din timpul dinastiei Severilor şi ar putea fi puse in legă
tură cu intensa activitate de fortificare a limesului care se desfişoară in timpul acestei dinastii
sau chiar cu vizita lui Caracalla in Dacia13 • în această ordine de idei cele două inscripţii îşi
găsesc analogii şi in alte castre din nord-vestul Dacieiu.
Un număr de cinci inscripţii, toate fragmentare, sint legate de domnia impăratului Gordianus. Cu · cele cinci fragmente, numărul inscripţiilor dedicate acestui împărat, cunoscute pînă
acum în Dacia, se ridică la 141&. Apariţia unui număr relativ mare de inscripţii închinate lui
Gordianus poate să aibă mai multe cauze: grija deosebită a acestui impărat pentru administrarea şi organizarea provinciilor (amintim că între altele sub Gordianus se deschide la Viminacium prima monetărie pentru provincia Dacia)l 8, numeroasele construcţii pe limes, acordarea
unor donativa17 precum şi răspîndirea deosebită a cultului imperial printre militari pe la
mijlocul secolului al III-lea. Este remarcabil faptul că cel puţin 8-9 din inscripţiile din
Dacia închinate lui Gordianus se grupează pe teritoriul Daciei Porolissensis, fapt care arată
o dată mai mult rolul important pe care îl joacă această provincie de frontieră a Daciei18 •
~.s -~
fn legAturA cujaceste evenimente: M. Macrea, Apărarea graniţei do vost şi de t10rd.·est a Daciei pe timpul fmpd·
raiului Caracal/a, in SCIV, VIII, 1957, p. 215-251; C. DaiCO\'Iciu, Einige Probleme d.er Pro•'inz Dacia ll'iih-rC:.d
des 3. J ahrhunderls, ln SIC1, VII, 1965, p. 241 ;
11
La Porolisswn: vezi M. Macrea, op. cit.,; la Buciumi: :M. lllacrea şi colab., In Studii şi Comunicări, 14. Arhco·
logie-Istorie, Muzeul Brukenthal, 1969, p. 289-298.
" 1. I. Russu, In A.ctaMN, V, 1968, p. 459 citează opt inscripţii din Dacia care se referă la această perioadă:
CIL, III, 858 Napoca; CIL, III, 1017, 1159 Apulum; CIL, III, 1175, 1454 Ulpia Traiana; CIL, III, 37• Napoca;
AclaMN, III, 1966, p. 444-445 Potaissa; A.ctaMN, V, 1968, p. 459, nr. 8 Romita; Aţ.ulum, VII/I, 1968, p. 402,
Ampelum. La acestea se adaugă o inscripţie de la Drobeta: OUR, ed. a 3-a, Bucureşti, 1969, p. 482, nr. 7.
- , . Viminacium, In RE, VIII A," i (1958):---;;ol.. 2175 (B. S;ma). --~-~-,~-- f , 1 ,
.
~
17
în legătură cu reformele administrative efectuate sub Gordianus, cu donativa şi construcţii pe limes
XII, p. 82-86.
ill·l
11
M. Macrea, Exercitus Daciae Porolissensis et que/ques consid.eraliGns sur l'organisation de la Dacie Romaine, in
Dacia, N.S. VIII, 1964, p. 145-160; C. Daicoviciu - D. Protase, O diplomă militară dill Dacia Porolisseusis. Ştiri
noi despre organi1area Daciei romane, In A.claM N, I, 1964, p. 183-180.
11

7 CAR·
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Fragmentele de inscripţie nr. 2 şi 4 ne dezvăluie un fapt nou şi interesant din viaţa cohortei II Hispanorum şi anume cii pe timpul lui Caracalla ea primeşte epitetul de Antoniniana,
iar pe timpul lui Gordianus pe cel de Gordiana, renunţind insii la cel de Antoniniana. Fragmentele de inscripţie nr. 6 şi 7 par sii sugereze cii şi cohors I Aelia Gaesatorum purta epitetul
de Gordiana şi, deci, eli ea staţionează în castrul de la Bologa simultan cu cohors II Hispanorum. Dimensiunile castrului nu se impotrivesc acestui fapt. Nu este exclus ca cele douA
unităţi aflîndu-se de mult timp împreună in acelaşi castru, şi cohors I Aelia Gaesatorum să fi
purtat pe timpul lui Caracalla epitetul de Antoniniana.
Dintre celelalte fragmente discutate, nr. 16 pare a indica terminarea unei construcţii
(fecit), iar nr. 9 menţionează pe cohors II Hispanorum.
Pentru ştampilele pe ţigle şi ciirămizi ale celor două unităţi vom adopta ordinea propusll.
mai demult de M. Macrea19, aducind bineinţeles completările oferite de materialul descoperit
mai recent. Ne ocupăm intii de ştampilele cohortei II Hispanorum scutata Cyrenaica equitata10
şi apoi de cele ale cohortei I Aelia Gaesatorum milliaria21 avînd in vedere că prima o precede pe
cea de a doua la Bologa. Cea mai mare parte dintre ştampilele ambelor unităţi sint cu litere
adînc'ite, unele in cartuş simplu, altele libere fără cartuş; foarte puţine sint in tabula ansata.
Cohors II Hispanorum are însă şi ştampile cu litere în relief. La discutarea ştampilelor celor
două unităţi operăm cu două noţiuni : tip şi variantă. Prin tip se inţelege felul în care este
abre,;at numele cohortei, element care implică şi numărul de litere şi forma lor generală. Variantele sint definite prin diferenţieri mai mici, dar perfect sesizabile în cadrul tipului. Ele implică,
de la caz la caz, modificări secundare în ce priveşte forma literelor şi dimensiunile ştampilei,
ca atare a literelor.
Ştampilele cohortei II Hispanorum prezintă opt tipuri numerotate de la A-H. Numărul
arab de lîngă fiecare tip reprezintă varianta:
tipul A
1. (fig. 7/3; 9/1). L = 8 cm; 1 = 2 cm; hl = 1,8 cm; cf. ACMIT, IV, 1932-1938, p. 223.
2. Noi nu an1 găsit această variantă; cf. AC~UT, IV, 1932-1938, p. 224.
3. (fig. 7 /1). L = 8,5 cm; W = 1,8 cm; cu litere mai apropiate; d. ACMIT, IV, 19321938, p. 224.
4. (fig. 7/2; 11/1). L = 8,5 cm; hl = 1,8 cm.
tipul B
1. (fig. 7/4). Cartuş dreptunghiular adîncit parţial: L = 7,8 cm; hl = 1,7 cm. Al doilea
semn pentru număr este mai scurt.
2. (fig. 7f5; 11/2). L = 6,8 cm; hl = 2 cm; cf. ACMIT, IY, 1932-1938, p. 224.
tipul C
1. (fig. 8/6; 11/7). Tabula ansata: 12 x 3 cm. L = 9 cm; hl = 2,4 cm; cf. ACMIT, IY,
1932-1938, p. 224.
2. Ştampilă liberă, fără cartuş. L = 8,8 cm; W = 2,4 cm.
tipul D
1. (fig. 8/3; 11/3). L = 9,5 cm; hl = 2 cm; cf. ACMIT, IV, 1932-1938, p. 224.
2. (fig. 8/2). L = 9,5 cm; hl = 2 cm; cf. ACMIT, IV, 19 32-1938, p. 224.
11
M. Macrea, in A CM IT, IV, 1932-1938, p. 224-225. Vom folosi abrevierile: L = lungimea ştampilei; 1 = lct(imea; hl = lnălţimea literelor.
10
ln legătură cu istoricul acestei cohorte vezi: cohors, in RE IV (1900), col. 299 (C. Cichorius); Wagner, Dislokation,
Berlin, 1938, p. 152 ; M. Macrea, in A CM l T, IV, 1932- 1938, p. 123-125.
11
În legătură cu cohors I Aelia Gaesatorum milliaria: cohors, in RE, IV (1900) col. 286 (C. Cichorius); w. Wagner, op. cit., p. 134-135: M. Macrea, op. cit., p. 125-126; C. Daicoviciu- D. Protase,ln ActaMN, I, 1964, p. tG9.
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tipul E
1. (fig. 8/5; 11/4). Cartuş dreptunghiular cu colţuri rotunjite. L = 9 cm; h1 = 2 cm.
cf. ACMIT, IV, 1932-1938, p. 224, dar este clasat in grupa D. Abrevierea ne indeamoă
să-1 considerăm un tip aparte. Din această cauză l-am incadrat la tipul E.
2. (fig. 8/4; 11/5). L = 9,3 cm; h1 = 2,2 cm. Fig. 9/4 reprezintă o ,.exersare". a . celui
care executa practic stampilarea.
tipul F
1. (fig. 8/1 ; 9/2). L = 7,5 cm; h1 = 1,8 cm.
tipul G
1. (fig. 9/3,5; 11/8). Tabula ansata: 13,6 x 2,8 cm. L = 9,5 cm; h1 = 2,2 cm.
tipul H
I. (fig. 10/1.4; 11/9), ştampilă liberă cu litere in relief de la dreapta spre stinga. L probabilă (judecind după distanţa dintre literele păstrate) este de 17 cm; h1 = 2,7 cm.
2. (fig. 10/2,3). Litere inalte de 3 cm şi mai groase.
Cărămizile cu ştampilă provenite din săpăturile de la Bologa din anii 1967-1970 se repartizează astfel pe tipuri :
tipul
tipul
tipul
tipul

A = 7 buc.
C = 20 buc.
D = 25 buc.
E = 23 buc.

tipul
tipul
tipul
tipul

B =
F =
G =
H =

6
1
3
3

buc.
buc.
buc.
buc.

numeric predomină tipurile D, E, C.
Ştampilele cohortei 1 Aelia Gaesatorum milliaria prezintă cinci tipuri, numerotate de la
1- V22. Variantele sint marcate prin cifre arabe.
tipul I
1. (fig. 12/1), ştampilă liberă, fără cartuş. L = 7 cm; hl = 1,2 cm; cf. ACMIT, IV 1932-1938, p. 225.
tipul II
1. (fig. 12/2). Cartuş dreptunghiular: 7,8 x 2 cm. L = 6,8 cm; hl = 1,7 cm; cf. ACMIT,
IV, 1932-1938, p. 225.
2. (fig. 12/3). Cartuş dreptunghiular: 7,8 X 2,1 cm. L = 7,2 cm; hl = 1,2 cm. Litera G.
3. (fig. 12/4). Cu litere mai apropiate. L = 6 cm; hl = 1,2 cm.
4. (fig. 12/5) Ligatura A + E. hl = 1,5 cm.
tipul III
1. (fig. 12/6). Stampilă liberă. L = 8 cm; hl = 2,4 cm.
2. (fig. 13/5; 14/4). L = 8,4 cm; hl = 2,5 cm; cf. ACMIT, IV, 1932-1938, p. 225.
3. (fig. 13/6; 14/3). Tabula ansata: 12,5 x 2 cm. L = 8,8 cm; hl = 2 cm.
tipul IV
1. (fig. 13/1; 14/1). Cartuş dreptunghiular cu dimensiunile neprecizate. L
5,5 cm;
hl = 1,6 cm. cf. ACMIT, IV, 1932-1938, p. 225 28 •
2. (fig. 13/2). Stampilă liberă. L = 5,5 cm; hl = 1,6 cm.
tipul V
1. (fig. 13/3). Cartuş dreptunghiular: 10,2 X 2,2 cm. L = 9 cm; hl = 1,2 cm.
2. (fig. 13/4; 14/2). Cartuş dreptunghiular: 9,8 x 2,2 cm. L = 9 cm; hl = 1,4 cm.
Tabelul ne

arată că

11 Renunţăm In parte la sistemul adoptat de M. Macrea la stampilele cohortei 1 Aelia Gaesatorum ID sensul c ~
numerotarea tipurilor se face cu cifre latine.
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cohortei I Aelia Gaesatorum se repartizeazl'i astfel pe tipuri :

tipul I
tipul III

= 18
= 35

buc.
buc.

tipul II = 22 buc.
tipul IV = 6 buc.
,_tipul V= 4 buc.

Tabelul ne arată că predomină tipurile III, II, I.
Cele opt tipuri de ştampilă ale cohortei II Hispanorum cu variantele lor presupun un număr
de 16 instrumente cu care s-au executat aceste ştampile pe cărămizi, iar cele ale cohortei
I Aelia Gaesatorum cu variantele lor implică 12 asemenea instrumente.
La ştampilele celor două unităţi se mai adaugă un fragment dintr-o ştampilă cu textul pe
două rinduri descoperit in baraca nr. 7 din praetentura dextra in partea de jos a stratului de
locuire. În primul rind se disting literele OH I adiel c]foh(ors) I . . . iar în rindul al doilea
se disting capetele de sus ale literelor T( ?)TO (fig. 14/5). Această ştampilâ nu pare să aparţină nici uneia dintre cele două unităţi militare prezente in castrul de la :Bologa.
O altă ştampilă care apare foarte des in castru alături de celelalte (in total avem 10 buc.)
este CES (fig. 14/6). Ea este fie liberă (L = 4 cm; hl = 1,8 cm), fie intr-un cartuş di-eptunghiular simplu (L = 4,5 cm; hl = 1,8 cm), fie intr-unul cu colţuri rotunjite (L = 4 cm; hl =
1,8 cm). Lectura rămine nesigură. Lecturile G[a/ES[atif sau C[oh(ors) I a/E[lia Gae]S[atorum]/ ni se par destul de complicate şi puţin plauzibile, mai ales cea din urmă 2 8. Nu excludem
posibilitatea ca ştampila să reprezinte numele unui fabricant particular24 •
Tipurile şi variantele ştampilelor celor două unităţi nu reprezintă deformări datorite uzurii
acestor instrumente pentru că, după cum s-a arătat în lista tipurilor şi a variantelor, ele se
deosebesc şi prin dimensiuni. O explicaţie provizorie a numărului mare de tipuri şi variante
a acestor ştampile ar putea fi aceea câ fiecare subunitate a unei cohorte ar fi avut o ştampilă
proprie, care să fi servit ca semn de control al cărămizilor şi ţiglelor executate de subunitatea
respectivă. Este posibil de asemenea ca tipurile să reprezinte faze de evoluţie ale ştampilelor
celor două cohorte.
Cercetările ce vor urma şi cunoaşterea unui material mai amplu vor avea desigur un cuvint
hotărîtor în această problemă.
NICOLAE GUDEA

INSCHRIFTEN UND ZIEGELSTEMPEL AUS DEM ROMERLAGER VON BOLOGA
(Zusammenfassung)
Es werden bruchstlickhafte Inschriften und gestempelte Ziegel vorgelegt und erortert, die
im Romerlager von Bologa (Bez. Cluj) anlăsslich der zwischen 1967-1970 ausgefiihrten Grabungen gefunden wurden.
Die samtlich im Pratorium entdeckten Inschriftfragmente stammen von 10-12, wahrscheinlich den Kaisern gewidmeten Ehreninschriften. Eingehend werden die Fragmente 1-9
erOrtert, deren Text eine annehmbare Erganzung gestattet. Die Fragmente 1-2 stammen von
Inschriften, die dem Septimius Severus oder Antoninus Caracalla gewidmet waren. Sie konnen
13
Cohors, in RE, IV, (1900), col. 286 (C. ~ichorius) adoptă primul lectura cohors 1 Aclia Gaesatorum pentru
aceste stampile.
" E. Cbirilă - N. Gudea, In Materiale, X (sub tiparl.
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entweder mit der Befestigung des dakischen Limes, die zur Zeit der Severer Dynastie eifrig
vorangetrieben wurde oder mit dem Besuch des Antoninus Caracalla im J. 213 in Dazien
in Zusammenhang gebracht werden. Aus dem Fragment Nr. 2 scheint sich zu ergeben, dass
die cohors II Hispanorum scutata Cyrenaica equitata zur Zeit des Caracalla auch den Beinamen .,Antoniniana" fiihrte ; in dieser Hinsicht fo1gt sie dem Beispiel anderer Auxiliareinheiten aus Dazien.
Die Fragmente Nr. 3-7 stammen aus der Regierungszeit des M. Antonius Gordianus.
Diese fiinf Inschriftenfragmente aus Bologa erhOhen die Zahl der in Dazien gefundenen vollstăndigen oder bruchstiickhaften Inschriften aus der Zeit dieses Kaisers auf 14. Das Fragment
Nr. 4 zeigt, dass die cohors II Hispanorum scutata Cyrenaica equitata zu dieser Zeit den
Beinamen .,Gordiana" fiih.rte. Aus den Fragmenten Nr. 6-7 scheint hervorzugehen, dass
auch die cohors I Aelia Gaesatorum milliaria zur selben Zeit den gleichen Beinamen trăgt.
Da sowohl Inschriften als auch Stempelziegel (siehe weiter unten) die gleichzeitige Anwesenheit beider erwăhnter Hilfseinheiten im Lager von Bologa belegen, ist es sehr wahrscheinlich,
dass auch die cohors I Aelia Gaesatonim milliaria zur gleichen Zeit wie die cohors II Hispanorum den Beinamen .,Antoniniana" fiih.rte.
Die grosse Anzahl der in Dazien dem Kaiser Gordianus gewidmeten Inschriften, sowie der
Umstand, dass die meisten (ungefăhr 8-9) in Dacia Porolissensis auftreten, kann mit der besonderen Fiirsorge in Zusammenhang gebracht werden, die Gordianus der Provinzverwaltung im
allgemeinen und damit auch der Verwaltung Daziens angedeihen liess, sowie mit der bedeutenden
Rolle, die Dacia Porolissensis in der Verteidigung der Provinz spielt.
Nach den Inschriftfragmenten werden die Stempelziegel der beiden Einheiten, welche die
Garnison des ROmerlagers von Bologa bildeten, erortert. Es handelt sich, wie gesagt, um die
cohors II Hispanorum Cyrenaica equitata und die cohors I Aelia Gaesatorum milliaria. Diese
Stempelziegel stammen von der Oberflăche des ganzen Lagers, sowie aus dem in Lagemăhe
befind.lichem B ad.
Der Verfasser zeigt, dass die der cohors II Hispanorum angehOrenden Stempel in acht
(von A-H bezeichnete) Typen eingeteilt wurden. Die Typen A, B, E. H haben auch Varianten (siehe Abb. 7 -11). Die Stempel der cohors I Aelia Gaesatorum milliaria weisen fiinf (von
I-V numerierte) Typen auf. Alle fiinf haben Abarten (siehe Abb. 12-14). Der Verfasser
legt auch eine Liste vor, welche die Zahl der auf Typen verteilten Stempelziegel der beiden
Einheiten enthălt.
Dass die Stempelziegel der beiden Einheiten iiberall zusammen auftreten, bildet einen Beweis
dafiir, dass die zwei Kohorten lange Zeit zusammen im Castrum lagen oder sogar an dem
Bau der Steinphase des Lagers beteiligt waren. Eine vorlăufige Erklărung filr die grosse Zahl
der Stempeltypen und -varianten beider Kohorten kOnnte sein, dass sie als Kontrollzeichen
von den Untereinheiten innerhalb der Kohorten verwendet wurden. Es ist aber auch moglich,
dass die verschiedenen Stempeltypen zeitliche Entwicklungsstufen der Stempel dustellen.
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Fig. 1. -

Fig. la. -

F ragmentul nr. 3.

Fragmentul nr. 3.
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Fragmentele nr. 4, 5, 10,
Fig. 2. -

Reconstituire a inscripţiei nr, 4.
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Fig. 4. -

Fragmentele nr. 11, 21 , 20, 12, 9, 29, 18, 13, 15, 16.
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Fig. 5. -

Fragmentele nr. 14, 24, 8, 28, 7, 6.
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Fig. 6. -

Fragmentele nr. 31, 19, 32, 33, 23, 17, 2, 1.
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Şt am pil e

ale cohortei II Hisp anorum.
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Ştampile

ale cohortei II Hispanorum.
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Ştampile

ale cohortei II Hispanorum.
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Ştampile

ale cohortei II Hispanorum.
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Ştampile

ale cohortei I Aelia Gaesatorum.
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Ştampile

ale cohortei I Aelia Gaesatorum.
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Ştampile

ale cohortei I Aelia Gaesatorum.
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Fragmentele nr. 36-41.
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Fig. 16. -

Planul castrului de la Bologa, cu pretoriu!.
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