Despre originea etnică. a soldaţilor
şi veteranilor din Dacia Porolissensis
EDUARD i\"E11JETIJ

În .rele ce urmează vom încerca, pe baza materialului epigrafie publicat
pma în momentul de faţă, o clasificare a soldaţilor şi veteranilor din punct de
vedere etnic. Studii cuprinzătoare privind clasificarea etnică a antroponimelor s-au
elaborat cu peste 40 de ani în urmă (I. I. Hussu), Onomasticon Daciae, AISC, IV,
1941-1943), iar de peste 20 de ani dalează o monografie dedicată unui grup
etnic (I. I. Russu, Illirii, Bucureşti, 1969). Progresul cercetărilor arheologice a
scos la iveală noi epigrafe care trebuie, şi ele, clasificate şi, împreună cu cele cunoscute, încadrate într-o prezentare globală, deocamdată pentru una din provinciile
dacice.
O lucrare mai recentă a lui N. Ilranga, Italicii şi veteranii din Dacia, Timişoara, 1986, se referă la întreaga Dacie, însă, rel puţin penlrn nrilalici, se limitează la rei care apar în inscripţii explicit ca vetrrani.
Noi am cuprins, pe un teritoriu mai restrins, şi pe soldaţii activi avînd în
vedere specificul sen·iciului activ roman: durata îndelungată şi legăturile multiple
ale soldatului cu populaţia civilă re-~ conferă acestuia un stalul comparabil cu al
veteranului ca factor de romanizare. In fapt, acestea sînt cele două procese interdependente care se urmăresc - romanizarea soldaţilor din auxilii şi influenţa lor
romanizatoare asupra populaţiei civile autohtone. Nu am inclus în discuţie şi pe
soldafii legionari din legiunea a V-a Macedonica, nu pentru că nu s-ar încadra
în statutul expus mai sus, ci pentru că ei sint ab initio cctăieni romani şi, cel puţin
după nume, originea lor etnică nu este decelabilă. De asemenea, nu s-au inclus prefecţii şi tribunii trupelor auxiliare, .care se perindă la conducerea trupelor potrivit
carierei lor ecvestre.
Soldaţii şi veteranii avuţi în vedere au făcut parte din unele trupe auxiliare (alae, cohorles, numeri) rare au staţional un timp mai scurt sau mai îndelungat pe teritoriul Daciei Porolissensis. Nu despre toate unităţile auxiliare ale acestei provincii avem date prosopografice, de aici decurgînd caracterul provizoriu, de
etapă, al constatărilor de mai jos. Cercetările de teren şi publicarea inscripţiilor
încă inedite vor putea aduce completări şi eventuale amendamente concluziilor
noastre. Unităţile auxiliare ale soldaţilor şi veteranilor a căror origine etnică a
putut fi stabilită sînt (fig. nr. 1):
1) ala I Britannica c. R. a fost o ala q11ingenaria. Locul ei de stat.ionare în
Dacia Porolissensis este deocamdată necunoscut. Ea poale să fie o parte desprinsă
din ala I Flavia Augusta Britannica ooc.fL1, care a participat la al doilea război
dacic 2 • în continuare, ala I Britannica c.H.. evoluează separat de presupusa trnpă
mamă, fiindcă ambele apar concomitent în două diplome militare a două provincii
diferite: trupa din Pannonia Inferior in diploma din 2.07 .110 de la Tokod 3 şi cea
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Fig. 1. Castrele

unităţilor

militare din Dacia Porolissensls

din Dacia în diploma cu aceeaşi dată de Ia Porolissum 4 • A doua menţionare a unidin Dacia este şi ultima, în Dacia Porolissensis, prin diploma din 10 august
1235 • în anul 148 această trupă de călăreţi reapare în două diplome din Pannonia
Inferior6 , deci în intervalul 123-148 s-a petrecut transferarea ci din Dacia PoroIissensis în Pannonia Inferior.
Pînă acum nu se cunosc ştampile sau alte inscripţii legate de această ala în
Dacia. După nume, trupa a fost recrutată în Britannia, fondul etnic iniţial tre- ,
buind deci să corespundă acestei zone de factură celtică. Singurul component al ei
pe care-I cunoaştem este nr. 3 1 titular al diplomei din anul 123 şi care este illir,
desigur recrutat în timpul staţionării trupei iniţiale (ala I Flavia Augusta Britannica mii!.) în Pann. Inf 7 •
.
tăţii

2) ala II Gallorum el Pannoniorum, care este o ala quingenaria, a staţionat în Dacia Porolissensis Ia Gherla (judeţul Cluj). în Dacia, ea a venit din 1\foesia Superior,
după ce a participat la războaiele cu dacii, atît ale lui Domiţian, cît şi ale lui
Traian 8 • După o participare la expediţia parthică a lui Traian 9 , trupa se instalează în Dacia (apoi în Dacia Porolissensis) pînă la abandonarea oficială a provinciei. Denumirea ei arată, se pare, o recrutare iniţială din două zone diferite
ale Imperiului: provinciile gallice şi Pannonia. Probabil cele două contingente
iniţiale de recruţi s-au contopit întrucît se cunosc mai multe unităţi auxiliare cu
denumirea Gallorum el Pannoniorum formate în acest mod. Documentaţia epigrafică despre această ala este bogată. Ea apare în diplomele din anii 11010 , 12311,
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159 12 şi 164 13 • De asemenea, se cunosc numeroase inscripţii legate de ea şi ştam
pile din castrul de la Gherla.
Compoziţia etnică iniţială a alei trebuie să fi fost de factură galică, cu elemente pannonice: celţi, illiri etc. Referitor la componenţii unităţii în timpul staţi
onării în Dacia am putut stabili originea etnică a nr. 2, 18 şi 19 (traco-daci).
Nu dispunem de datări strînse pentru menţionările acestor persoane în inscripţii:
illirul putea fi recrutat în Pannonia sau altă provincie din zona illiră, traco-dacii
pot proveni fie din sudul Dunării (perioada staţionării în Moesia Superior) sau
chiar din Dacia.
3. ala numeri Illyricorum, probabil cu efectiv de 500, este o unitate auxiliară
care se deosebeşte ca recrutare şi evoluţie a structurii de unităţile de tip „etnic" cunoscute în Imperiul Roman. Recrutarea s-a făcut din rîndurile soldaţilor din trupe
auxiliare din zona Illyricum (Dalmatia-Pannonia-Moesia Superior) şi nu direct
·din populaţii şi triburi din această zonă. Aceşti soldaţi s-au constituit într-o vexillatio equitum Illyricorum trimisă în războaiele cu dacii ale lui Traian 14 • Iniţial,
unitatea se afla în Dacia Inferioară, unde ca vexillatio e amintită în 12915 • în această
provincie, unitatea este reorganizată şi avansează la structura de numerus equitum
Illyricorum amintit de diploma de la Palamarca din 14016 , pentru Dacia Inferior.
După această dată (140) şi pînă în jurul anului 150 trupa evoluează Ia forma
organizată de ala numeri Illgricoru'm, titulatură înscrisă în inscripţia funerară a unui Aelius Dubitatus, missicius alae Batavorum ex ala numeri Illyricorum17. Această inscripţie este datată pînă la mijlocul secolului II prin formula hic situs est abandonată ulterior. Cam în acelaşi interval (140 - mijlocul
secolului II) trebuie plasată transferarea trupei în Dacia Porolissensis, unde va
staţiona în castrul de Ia Brîncoveneşti (jud. l\fureş) 18 • Nu se poate preciza relaţia
cronologică între constitui.rea unităţii ca ala şi transferarea ei în Dacia Porolissensis, în sensul succesiunii acestor evenimente. Este posibil ca motivul transferării
trupei în Dacia Porolissensis şi al ridicării la rangul de ala să fie legat de războaiele
cu dacii .liberi ale lui Antoninus Pius din anii 157-159., aşa cum credem că s-a întîmplat şi cu alte trupe 19 • Această trupă staţionează pînă Ia sfîrşitul epocii romane
la Brîncoveneşti, unde a lăsat inscripţii şi ştampile tegulare 20 • Fiind o trupă recrutată într-un mod aparte dintre soldaţi activi din alte trupe auxiliare
şi anume din
zona illirică, putem spune doar că fondul etnic iniţial trebuie să fi fost preponderent illiric, dar cu elemente care păşiseră deja pe calea romanizării. în Dacia
avem nr. 1 (illir, după cognomen) şi nr. 23, care, deşi cu nume roman, îşi declină
originea dacică într-o inscripţie la Roma 21 , unde a ajuns pretorian. Ca şi alte
trupe de tip numeri sau evoluate din numeri (etnici sau nu), nu avem menţionări
în diplomele militare.
4. ala Siliana c.R. s-a constituit în Africa Proconsularis în timpul lui Nero 22 ,
tot o ala quingenaria. Numele pare să fie derivat de la C. Silius legatus proconsularis al provinciei atestat ca atare în 60 23 • Constituită iniţial, probabil, din populaţii localnice, ala trebuie să fi suferit înnoiri ale efectivului în _Italia, Germania
Inferior şi Pannonia Inferior unde a staţionat succesiv. în Dacia Porolisserisis,
unitatea e transferată din Pannonia Inferior cu ocazia reorganizării făcute de Hadrian în 118-119 24 • Sediul de garnizoană în Dacia Porolissensis a fost castrul de
la Gilău (judeţul Cluj), unde ala Siliana a staţionat pînă la abandonarea provinciei.
Ea apare în diplomele militare ale Dacici Porolissensis din 133, 159 şi 164 25 • Numeroasele inscripţii litice şi ştampile tegulare sînt legate de această a/a 26 • Din Dacia
Porolissensis s-a putut stabili originea etnică a unor componenţi ai unităţii: nr. 12
(celt), nr. 17 (traco-dac).
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5) ala I Tungrorum Fronloniana cu un efectiv de 500 de călăreţi are ra fond
etnic iniţial populaţia etnică a tungrilor. În Dacia Porolissensis ea a fost transferată din Pannonia Inferior, lol in 118-1Hl 27 prin reorganizarea DaciQi de către
Hadrian. Sediul ei a fost caslrul de la Ilisua (judeţul Bistriţa-Năsăud) pe graniţa
de nord-est. Unitalea apare în diplomele Daciei Porolissensis din 133, 15!J (?) şi
164 28 , precum şi în foarte multe inscrip!ii lilice 29 şi ştampile tegulare. Această ala
a staţionat pînă la părăsirea oficială a provinciei 30 , contrar părerii mai vechi, neîntemeiate, a lui ,V. 'Vagner care susţ.inea abandonarea caslrului de la Ilisua în
timpul lui Filip Arabul 31 • Din ala I Tungrorum Frontoniana au făcut parte şi elemcnlc cărora li s-a pulul stabili originC'a etnică: nr. 13 (celt), 20, 21, 22 (traco-daci)
şi 27 (palmyrenian).
6) Cohors I Bafavnmm milliaria a fcst recrutată iniţial dintre germanicii batavi.
l'Itima ei staţionare înainte de Daria a fost provincia Pannonia Superior, de unde
nu a venit în Daria imediat după cucerirea romană fiindcă apare într-o diplomă
militară a Pannoniei S1qwrior din anul 1I3 32 • Probabil ră această cohortă este transferată în Dacia Porolissensis tot în anii 118-ll\J, cînd Hadrian reorganizează provincia. Locul de garnizoană al unităţii nu poate fi stabilit cu precizie. S-au propus
pe rînd Rom ila-Certiae 33 (j 11drţu I Sălaj), Homânaş, sau Potaissa 34 , dar toate
ipotezele se bazează exclusiv pe inscripj ii funerare, care nu s în t argumente definit iw în acest sens (un soldat sau veteran putea fi îngropai: oriunde şi nu neapărat
lîngă sediul trupei respective).
Cohorta de batavi apare în diplomele cunoscule ale Daciei Porolissensis din
L1:~ (D XI), I<i4 (D XVIII) şi poate şi eea din 15!J (?) (D XVII). În afară de titularril diplomei D XIX, care a servit in această trupă, mai avem cele eîteva inscripţii
funerare 35 amintite care conţin numele unor foşti componenţi ai ei. Nu cunoaştem
şlampile tegulare ale cohortei I Batanirum. În tabelul de mai jos din această
unilale am rrţinut nr. 10 (celt) şi nr. 31 (african) 30 • Nu putem şti sigur pînă eînd a
sla! ionat cohorta în Dacia Porolissensis, nccunoscîndu-i amplasarea castrului şi neaYînd niei o -menţiune datată a trupei după anul IG4 în Dacia sau aiurea.
7) Cohors I Clpia lfrillonum eq. c.R. s-a constiluil, conform titulaturii,
din Brillones, relji din Brilannia. Sigur este răa făcut parte din armata de cucerire a Daeiri, fiind printre unităţile militare concentrate de Traian în :'!Ioesia
Superior 37 • Sediul ei, de-a lungul întregii existenţe a stăpînirii romane în Dacia, a
fost 1\Ioigrad-Porolissum (jud. Sălaj). Cohorta este titulara încetăţenirii ante emerita stipendia prin diploma din anul 106 38 • Urmează eliberări prin diplomele din
110, 133, 150 şi 164 39 • Inscripţii şi ştampile ale trupei s-au găsit la Porolissum 40 •
Am stabilit originea etnică a cinei elemente din această trupă auxiliară: nr. 5, 6,
7 (?), a (celţi), 16 (traco-dar).

8) Colwrs I Britannica milliaria eq. c.R„ recrutată iniţial în Britania, a staulterior în Pannonia ca să fie apoi adusă în Moesia Superior în preajma răz
boaielor cu dacii ale lui Traian 41 , după, eare rămine în Dacia. Sediul ei a fost la
Căşei - Sammn (jud. Cluj), pe graniţa de nord a Daciei Porolissensis unde .unitatea a siaj ionat p înă la abandonarea oficială a provinciei. Cohorta apare în numeroase diplome militare ale Dariei, respectiv ale Daciei Porolissensis: diplomele din
110 (D.II, III), 123 (D. VII), 133 (D. XI), 159 (?) (D. XIII), 164 (D. XVIIIDXIX, XX. De asemenea, o serie de inscripţii 42 şi ştampile tegulare au fost ale
coh. I Britaunica sau au legătură cu aceasta. Din această unitate militară am reţi
nut în tabelul nr. 8 (celt), nr. 21, 25 (traco-daci).
ţionat

9) Colwrs I Hispanorwn pia fidelis, o unitate quingenaria, care nu e identică
cu o cohors I llispanorum din Egipt 43 şi nici cu cohors I Hispanorwn veterana,
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căreia i-a aparţinut cunoscutul pridianwn din pap iru I Hunt 44 • l\I. Zahariadc credea că a fost recrutată pentru războaiele dacice ale lui Traian 45 , idee ce nu are
argumente pro, dar nici contra. Ea se găseşte în orice caz în 1\Iocsia Superior în
perioada acestor războaic 46 • Cohorta a rămas în Dacia după cucerire, cu sediul în
castrul de Ia Românaşi, pe limes-ul de nord-vest, de unde nu se cunosc decît
ştampile tegulare 47 , nu şi inscripţii litice. Fondul etnic iniţial a fost, desigur,
hispanic, deci în esenţă celtic. în Dacia, cohorta este menţionată de diplomele din
110 şi din 133, 159 (?) şi 164. La Românaşi, unitatea a rămas, se pare, pe toată
durata stăpînirii romane. Ei ar putea să-i fi aparţinut titularul diplomei D.IV nr. 7 (celt), în cazul în care acesta nu a fost, cumva, lăsat la vatră din cohorta I
Ulpia Brittonum de la Porolissum.

10) Cohors I Flavia Ulpia Hispanorwn eq.c.R. a fost recrutată tot în Hispania, desigur în epoca Flavilor. înainte de a fi transferată în Dacia, cohorta se
găsea în !\loesia Superior 48 • După participarea la războaiele cu dacii ale lui Traian
unitatea rămîne în Dacia, cu castrul la Orheiul Bistriţei (judeţul Bistriţa-Năsăud),
pe graniţa de nord-est a provinciei, unde a staţionat piuă la sfîrşitul stăpînirii
romane. Cohorta apare în diplomele din anii 110, 159 (?) şi 164. De această unitate se leagă stîlpul miliar de la Aiton 49 , datat în anii 107-108. Din cohorta I
Flavia t:lpia Hispanorum milliaria am putut stabili originea etnică a doi centurioni, nr. 14 şi 15 din tabel (celţi).
11) Cohors II J/ ispanorwn sculata Cyrenaica eq., qu ingenaria recrutată în
Hispania, în timpul lui Tiberius sau chiar Auguslus 50 • A staţionat în Pannonia,
iar în timpul lui Domiţian este adusă în Jfoesia Superior în vederea luptelor cu
dacii 51 • Gnitatea parlicipă la războaiele lui Traian cu dacii şi va rămîne în Dacia
după cucerire. Sediul ei pare a fi fost iniţial la Vîrşct (Iugoslavia), unde s-a găsit
o inscriptic a trupei din anul 10852 • Ulterior, trupa Ya fi transferată în castrul
de la Bologa, pc graniţa de nord-vest, unde va staţiona, cu o întrerupere, pînă la
retragerea aureliană. Întreruperea este cauzată de participarea la înăbuşirea răscoa
lei iudeilor din Cyrcnaica (116/117) de unde şi epitetele de Cyrenaica şi sculata
(cu drept de a purta scut legionar, nu clipeus al unităţilor auxiliare). La întoarcere cohorta va staţiona la Bologa împreună cu colwrs I Aelia Gaesalorum milliaria,
adusă în anii 117/118. Cohorta II Hispanorum este menţionată în diploma Daciei
din 110, apoi în cele din anii 159 (?), I 611. De asemenea sînt cîteva inscripţii 53
la Bologa, legate de această unitate, ca şi ştampile tegulare. Unui singur component al acestei unităţi - cunoscut pînă acum - i s-a putut stabili cu probabilitate originea etnică; este vorba de nr. 4 (illir), cu menţiunea că numele Talo
exista şi la cc Iţi.
12) !Vumerus Palmyrenorum Porolissensium sagitlariorum c.R. Acest numerus
provine din formaţiunea neregulată, de Palmyreni sagillari e:i: Syria, menţionată în
diplomele Daciei Superior din 120 (D.V, VI) şi 126 (D.VIII şi D.IX). Staţionată
la Tibiscum, în Dacia Superior, această formaţiune se va împărţi în vexillaţii,
care, ulterior, vor deveni numeri, şi anume unul -Ia Tibiscum, al doilea la Porolissum, iar al treilea, posibil la Oplaliana (Sutor-Sălaj). întreaga evoluţie organizatorică s-a petrecut între anii 141-159/160, pentru toţi cei trei numeri de palmireni54. Noi presupunem legarea evoluţiei la stadiul de numeri de'războaiele cu
dacii liberi ale lui Antoninus Pius imediat după mijlocul secolului al Il-lea 55 •
După cum arată şi numele, unitatea a staţionat în castrul de Ia Porolissum
pînă la retragerea aureliană. Ca numerus, această unitate nu apare în diplome
militare, în schimb se cunosc relativ numeroase inscripţii şi ştampile tegulare
la Porolissum 56 • S-a putut stabili originea etnică a trei persoane ale acestei trupe:
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nr. 28, 29, 30 (toţi palmireni; este surprinzător eum în general compoziţia etnică
a trupei rlmîne palmireniană de-a lungul timpului) 57 •
Ultima menţiune a trupei ca numerus datează din wernea lui Traianus Decius58; după aceea ea se va despărţi într-o ala numeri Palmyrenorwn Porolissensis611 şi o cohors I P(almyrenorum) P(orolissensis 60 •
Criteriul principal l-a constituit numele din inscr'ip!ii. Cn al doilea crileriu,
coroborat cu primul, a fost menţionarea originii etnice (etlrnicon). În absenţa acestor două criterii, nu ni s-au părut decisive alte cr:ilerii, cum ar fi: dedicarea
inscripţiei unei anumite divinităţi (eventual originară dintr-un spaţiu geografic
determinat) sau apartenenţa la o unitate militară sau alta (recrutate iniţial în
anumite regiuni). La primul criteriu aducem obiecţia că nu este obligatoriu ca
întotdeauna cel care face dedicaţia să provină din aceeaşi zonă ca şi divinitatea
(deşi în unele cazuri, cume la palmireni sau la unii celţi, acest fapt se confirmă).
La al doilea, credem că va rezulta clar cum în diferite trupe auxiliare, cu timpul,
componenţa etnică nu corespunde cu fondul etnic iniţial (deşi şi aici, în unele
trupe, untî militari proYin intr-adeYăr din zona de recrutare iniPală).
Numărul total de persoane se ridică la 83. Dintre aceştia, 31 au pulul fi
încadraţi la un grup etnic sau altul: 36 poartă evident nume romane (chiar dacă
nu întotdeauna tria nomina, iar 16 persoane au numele păstrate fra;.:mentar sau
lipsesc complet.
ILLYRI

1. Ulptus Dassius
decurio alac numeri lllyricorum
(I.I. Russu, SCIVA, 28, 1, 1977, p. 101-102
2. Scenobarbus
ala II Gallorum et Pannoniorum
(D. Protase, SC/VA, 19, 2, 1968, p. 340)
3. Glavus, Navali filius
ala I Britannica
(IDR, I, D VII; cf. I. I. Russu, IDR, I„ p. 92)
4. Aelius Talo
decurio cohors II llispanorum
(CIL, III, 843; I. I. Russu, ActaJJN, 5, 1968, p. 462, nr. 8)
CELŢI

cohors I Ulpia BriUonum
5. Marcus Ulpius Novanlico
(IDR, I, DI)
cohors I Vipia Brittonum
6. Marcus U lpius Lon,qinus ( Belgus)
(IDR, I, D, III)
cohors I Hispanorum
7. Marws Ulpius„„„ Landionis filius
(IDR, I, D IV)
rohors I Britannica mill.
8. Sepenestus, Rivi filius
IDR, I, D, IX.
cohors I Glpia Brittonum
9. luonercus, Molaci filius
IDR, I, D. XVII
cohors I Batavorum mill.
10. Sextus, Busturionis filius
(IDR, I, D.XIX.)
Stator alac II Gallorum et Pannoniorum
11. Aurelius Talo
(M. Macrea, A/SC, V, 1944--1948, p. 233)
12. Aurelius Reburus
ala Siliana
CIL, III, 847.
ala I Tungrorum Frontoniana
13. Cittius Ioivai
(CIL, III, 807.)
14. Valerius Clumer (asinus? ianus?)
centuria cohors Flaviae Hisp.
(N. Gudea, Acta, MP 6, 1982, p. 54, nr. 1; cf. A. Holder, Altceltischer Sprachschatz, I, 1048: Clumenus, ·Clumene)
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15. Lucius Turanius
centuria cohors I. FlaYoae Hisp.
(N. Gudca, np. cil., p. 55, nr. 7; cf. A. IIolder, II, 1933: Turainus, Turancus.)
TRACO-DACI

16. Mucalralis, Biti fi/illS
cohors I Ulpia Brittonum
(IDH, I, D XX.)
] 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Biti fiii llS
ala Siliana
(IDH, I, D XXI.)
18 .. Brisenus
Imaginifer alae II Gallorum el Pannoniorum
(D. Protase, SC/VA, 19, 2, p. 340.)
19. l\!ucapa
ala II Gallorum et Pannoniorum
(D. Protase, np. cit., p. 341)
20. Snla 11!11catri
ala I Tungrorum Frontoniana
(CIL, III, 787)
21. ................ s Jf ucaporis
ala eadem
(CIL, III, 7,99)
'
ala eadem
22. A elius l\fucapnr
(CIL, III, 799)
23. Aurelius Victor· (natione Dacus)
e.r ala numeri Illyricorurn
(CIL, VI, 3234)
Blasa
cohors I Britannica millitaria
24.
(CIL, III, 7635)
li Bilhi
cohors Britannica millitaria
25.
(CIL, III, 829).
optio numeri Palmyrenorum Porolissensium
26. Mucianus
(I. I. Russu, .MCA, VI, 1959, p. 872, nr. 1.)
;

ORIENTALI
librarius alae Tungrorum Frontonianae
27. Aurelius Tlzemses
(CIL, III, 804.)
numerus Palmyrenorum Porolissensium
28. Salmas Rami
(CIL, III, 837)
Idem
29. Aelius Bolhas
(CIL, III, 907.)
Idem
30. Valerius Them (es? o?)
(I. I. Russu, Actal\fl\l, 5, p. 453, nr. 1.)
AFRICAN
31. Meatinus Bitsus
(CIL, III, 13766, 13767.)

cohors I. Batavorum millitaria

Ca o observaţie preliminară să reţinem numărul mare al celţilor şi traco-da-.
, cilor faţă de puţinii iliri şi orientali. De asemenea, faptul că cei cu nume pur
romane (36) depăşesc totalul (29) celor încadraţi după nume (nr. 6 şi nr. 23 fiind
încadraţ.i după alte criterii).
Studiul elementelor componente ale numelor ne-a condus la o serie de concluzii cu privire la etapele pe care le parcurg soldaţii în timp, precum şi familiile lor:
Etapa /, în care peregrinul
cu nume integral neromane).

serveşte

Etapa a II-a este momentul primirii
(cei din diplomele militare).

în unitatea
cetăţeniei

auxiliară

romane

Etapa a III-a - etapa veteranului-cetăţean, dar şi a
în familie de la o <lată recentă (ei fiind prima

cetăţenie există

şi

(în

inscripţii

cei

a lui ius conubii

soldaţilor a căror
generaţie „născuţi„
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eetăţ,eni). Aceştia

au praenomen şi nomcn roman
în fostul nume „etnic" al lor sau al tatălui.

şi

co,qnomen neroman, cu originea

Etapa a IV-a cuprinde pe cei cu nume integral romane (chiar dacă nu apar
întotdeauna cu tria nomina). în familia acestora există de mai multe generaţii
cetăţenia romană, timp în care şi co,qnomina nerornane au fost abandonate. Desigur că este firesc ca aceştia 36 să ridice mai mufle inscripţii decît cei aflaţi în
primele trei etape. Situaţia de mai sus se desfăşoară pînă la Constilutio Antoniana, care aduce generalizarea cetăţeniei romane. În anul 212 mulţi soldaţi
trebuie să fi avut dr.ia cetăţenia, predominînd cei din etapa a IV-a. Nu putem
şti cu siguranţă· care dintre Aurelii sînt cetăţeni de dinainte de 212 şi care au
primit acest drept prin acest act. Interesant este modul în care se repartizează
gradele militare în funcţie de etapele stabilite mai sus. Dintre cei aflaţi în prima
etapă doar doi sînt gradaţi: un imaginifer (nr. 18) şi un optio (nr. 26).
În diplomele (etapa a II-a) nu apar gradaţi. În etapa a III-a avem 6 gradaţi: I librarius (nr. 27), I stator (nr. II), doi decuriones (nr. 4, I), doi cenfurio·nes (nr. 14, 15). În cea de-a patra etapă (nume integral romane) avem 2t1 de
gradaţ,i din totalul de 36, gradele cuprinzindu-se între immunis şi centuria. Se
poate susţine deci că frecvenţa acestor grade creşte pe măsura succedării generaţiilor din familiile încetăţenite, marcînd adîncirea integrării] acestor soldaji în
lumea romană.
în ceea ce priveşte grupurile etnice stabilite este de rrmarcat numărul mare,
comparativ cu celelalte, al traco-dacilor (11). Este greu ·de făcut o distincţie clară
între tracii sud-dunăreni şi daci (cu excepţia lui Aurelius Victor, care-şi arată originea: nationa Dacus), însă ei trebuie să fi constituit o parte importantă aici.
(Numărul lor ne duce cu gîndul la recrutarea locală din provincie şi din zonele
limitrofe.) Nu putem stabili însă cu precizie cinci începe să precumpănească acest·
tip de recrutare, din cauza dificultăţii de a încadra cronologic inscripţiile (în majoritate funerare şi votive); de asemenea, numărul mic al acestor inscripţii - avînd
în vedere că ne ocupăm aici numai de Dacia Porolissensis - nu permite concluzii
generale in această privinţă (ne propunem un viitor studiu dedicat acestei probleme în întreaga Dacie). Toţi traco-dacii (cu excepţia lui Mucianus) sînt călăreţi din
alae şi coli. mi[. equ., ceea ce denotă preferinţa pentru călăreţi de această origine,
începînd cu secolul al II-iea.
La fel de numeroşi sînt celţii (11). ~Iajoritatca provin din Pannonia, însă
indiferent din care provincii celtice îşi trag originea, ele sînt provincii vechi, cu o
romanizare înaintată, sporind prin aceasta potenţialul romanizator şi întărind
romanitatea de tip occidental în Dacia.
Palmirenii sînt în număr restrîns (4): trei dintre ei fac parte din numerus-ul de la Porolissum. Este posibil ca recrutarea soldaţilor pentru acest numerus
să se facă, prin tradiţie, din cadrul descendenţilor „coloniei etnice" de palmireni
de la Porolissum, coloni care-şi păstrează vreme îndelungată specificul etnic în
mediul roman, dar nu putem exclude a priori o continuare, pentru un timp, a
recrutărilor din patria de origine (Palmyra, Syria).
Illirii sînt mai puţini decît ne putem aştepta (4), dar nu este exclus ca
situaţia să se datoreze şi hazardului descoperirii inscripţiilor. În final să arătăm
că observaţiile de mai sus au un caracter provizoriu, întrucît cercetarea arheologică
aduce anual noi inscripţii; pe de altă parte, nu toate aceste inscriplii sînt publicate
şi, deci, accesibile. Credem însă că ceea ce este important a fost suficient ilustrat,
adică rolul de prim rang pe care l-au jucat trupele auxiliare în procesul de romanizare a Daciei. Răspîndite în teritoriu, în contact nemijlocit mai ales cu marea
masă a populaţiei rurale, aceste unităţi militare şi-au adus o contribuţie decisivă
Ia implementarea valorilor civilizaţiei romane, a limbii latine în provincie.
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Die ethnische Herkunft der Soldaten
und Veteranen von Dacia Porolissensis
ZUSAl\Il\IENFASSUNG

Der Artikel ist ein Versuch zur Feststellung der ethnischen Herkunft der Auxiliarsoldaten und Veteranen von Dacia Porolissensis auf Grund des veroffentlichen
epigraphischen l\faterials.
Zuerst wurden jene Auxiliartruppen der Provinz Dacia Porolissensis, woher
die Soldaten und Veteranen abstammten, vorgestellt. Sie waren die folgenden
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(Trnppe und Lager): 1) ala I Bri1annica c.R. (Lager unbekannt); 2) ala II GalIorum et Pannoniorum (Gherla, Kreis Cluj); 3) ala numeri lllyricorum (Brincoveneşti, K. Mureş); 4) ala Siliana c.R. (Gilău, K. Cluj); 5) ala 5 Tungrorum
Frontoniana (llisua, K. Bis1riţa-Năsăud); 6) cohors I Batavorum milliaria (Lager
unbekannt), 7) cohors I Ulpia Brittonum milliaria equitata c.R. (Porolissum-Moigrad, K. Sălaj); 8) cohors I. Britannica milliaria equitata c.H. (Samum Casei, K.
Cluj); 9) cohors I Hispanorum pia fidclis (Homânasi, K. Sălaj); 10) cohors I Flavia
Ulpia Hispanorum milliaria equilata c.H. (Orheiul Bistriţei, K. Bistriţa-Năsăud);
11) cohors II Hispanorum sculata Cyrcnaica (Resculum-Bologa, K. Cluj); 12) nume' rus Palmyrenorum Porolissensium sagittariorum c.R. (Porolissum-1\Ioigrad, K.
Sălaj). Fiir die oben erwăhnten Lager, siehe die Karte.
Von den anderen Auxiliareinheiten aus Dacia Porolissensis haben wir entweder keine Angaben iiber dic Soldaten, ader konnte man ihre ethnische Herkunft
iibcrhaupt nicht feststellen.
Die Hauptkriterien zu dieser Feststellung, wo das moglich waren die
Pcrsonennamen oder die Anweisung der ethnischen Herkunft in den Inschriften.
Von 83 gepriiften Personen, sind 4 Illyrer, 11 sind Kelten, 11 Thrako-Daker, 4
Semiten aus Syrien und ein Nordafrikaner. Es folgen 36 die vollstăndige romische
Namen tragen, die urspriingliche ethnische Herkunft verbergen und schliesslich,
16 Pcrsonen dcren Namen nur tcilweise erhalten geblieben sind oder gar fehlen.
Man unterstreicht die Romanisiernngsetappen der Soldaten in den Hilfstruppen:
1. Etappe: - die Peregriner, die vollig nichtromische Namen tragen; 2. Etappe:
- die Soldaten von den Militărdiplomcn, die das romische Biirgerrecht dadurch
erhieltcn; 3. Etappe: - die Soldaten deren Familien die Biirgerschaft vor kurzem
erworben hatten (die zweite Generation) sind diejenigen mit romischen praenomina
und nomina (die meisten darunter kaiserlichen Ursprungs) und nichtromischen
cognomina. Hier diirfen auch die Veteranen dcr ersten Generation eingeschlossen
werden; 4. Etappe: - die Soldaten deren Familien das romische Biirgerrecht seit
mehreren Jahren (d.h. Generationen) besitzen sind jene Pcrsonen mit vollstăndi
gen romischen Namen (wenn auch nicht immer tria nomina) - es sind 36 Personcn.
Die .Militărrănge sind auf diesen Gruppen folgenderweise verteilt: 1. Etappe
- 1 imaginifer und 1 optio (Thrako-Daker), Nr. 18 und 26; 2. Etappekeine Rănge
in den .Militărdiplomen; 3. Etappe - 1 librarius (Orientalen, Nr. 27), 1 stator
alae (Kelten, Nr. 1 I), 2 decuriones (Illyrer, Nr. 1 ţmd 4) und 2 centuriones (Kelten, Nr. 14 und 15); 4. Etappe - 24 Rănge (von immunis bis centuria) von 36
Personen.

