DESPRE IDENTITATEA UNEI UNITĂŢI MILITARE ROMANE:
ALA I BRITANICA C.R.

Datele insuficiente privind
neclarităţi şi dificultăţi

această

militară romană

unitate

privind atât identitatea ei, cât

şi

au dus la multiple

istoria, locul de

staţionare,

etc.,
Prima

menţionare a acestei trnpe în Dacia o face diploma din 2 iulie 11 o1 un-

de, printre cele patru alae din care se fac

lăsări

la vatră întâlnim I Britannica C.R.

Este vorba deci de o al'!_, probabil quingenaria, care a participat la cel de-al Ii-lea

,.,

război

cu dacii"", rămânând apoi în provincia nou creată ca trupă de ocupaţie, cu

loc de

staţionare

necunoscut.

Un al doilea document în care s-a considerat de

către

ţionează această trupă este diploma din 10 august 123
şi

Pannonia Inferior. Diploma a fost

eliberată

3

editorii IDR I că semen-

pentru Dacia Porolissensis

unui veteran al alei Brittonum C.R.

pe care I. I. Russu o identifica cu ala I Britannica C.R. Unii istorici au considerat
că această

unitate ar fi

identică

cu ala I Flavia Augusta Britannica milliaria C.R.,

care a staţionat anteriOr în Pannonia Inferior 4. Această ipoteză este infirmată de
unele

sincronicităţi:

în anul 11 O cele

două

trupe apar concomitent în

două

diplome

militare diferite: ala I Flavia Augusta Britannica milliaria C.R. în diploma pentru
Pannonia Inferior de la Tokod din 2 iulie 11 O

5

şi ala I Britannica C.R. în cea de

la Porolissum, pentru Dacia, din aceeaşi dată 6. Pe de altă parte se pare că în diploma din 1O august 123, unitatea de care ne

ocupăm

apare în Dacia Porolissensis,

pe când pentru Pannonia Inferior apare în rîndul 8 o unitate Britann(ica sau -orum)
C.R., pe care I.I. Russu a considerat-o
milliaria C.R._ Din diplomă nu reiese

identică

însă dacă

cu ala I Flavia Augusta Britannica
trupa panonică e o ala sau o C_9hors;

de asemenea nu apare semnul pentru milliaria. O altă
ce este cu privire la numele
~_ritto~um

unităţii

obiecţie

care s-ar putea adu-

din Dacia, care acum, în 123, apare ca ala __

C.!!: iar în 11 O apărea ca ala I Britannica C.R. Desigur că astfel de con311

fuzii se puteau face
Cu toate
a fost

obiecţiile

datorită

grafiei

reiese clar

că

şi

avem de-a face cu

cia, constituind nucleul unei noi
însă că

acest

trupe diferite. O

1951 potrivit

război

unităţi,

două

?

emisă de A. Radnoti şi L. Barkdczf în

din Pannonia a participat la al doilea

spus

etimologiei apropiate a celor doi termeni.
ipoteză

căreia o parte a trupei

dacic al lui Traian

şi

a

rămas

in Da-

independente d;:: "trnpa mam?î.". f rebufr.

întreaga ala I Flavia Augusta Britannica milliaria C.R. a participat la

război, după

cum o

dovedeşte

o

inscripţie

care

menţionează

Secundus, praefectus alae Britannicae C.R. milliariae bis

pe P. Cassius

torquaţae!_ doEis -io~E_!!::_S

bello Dacico ab Imperatore Caesare Nerva -Traiano Augusto Germanico
Dacico
------------ -----------·-

--------·--

coronis, vexillis, hastis ~ Astfel este posibilă o scindare a trupei după război, scindşre dictată

de necesitatea de a acoperi în timp scurt cu trupe de

ocupaţie

teritoriul

noii provincii.
cunoştinţelor şi informaţiilor

Imposibil de rezolvat la nivelul de azi al

despre

ala I Britannica C.R. din Dacia Porolissensis sunt problemele ridicate de locul de
staţionare. După

tribui

şi,

câte

ştim

nu s-a descoperit

de asemenea, nici o

până

azi o

inscripţie litică. Această

plomele Daciei Porolissensis din 159

9

şi

164

ştampilă

care i s-ar putea a-

unitate nu mai apare în di-

~ Staţionarea ei în Dacia a cuprins

1

intervalul probabil 106-148, întrucât în diplomele Pannoniei Inferior din anul 148
apare ala I Brittonum C.R., care poate fi

identificată

cu unitatea în

discuţie.

EDUARD NEMETH,
15 ianuarie 1995
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DIE IDENTITĂT EINER ROMISCHEN MILIT ĂREINHEIT:
ALA I BRITANN1CA C.R.

Zusammenfassurtg
Der Autor befaBt sich mit der ala I Britannica C.R., die durch
in Dakien

(spăter

Militărdiplome

Dacia Porolissensis) in den Jahren 11 O und 123 belegt ist. Man

stellt fost daB die ala I Flavia Augusta

BE_~~~!_lica milli_~i~~·

eine

versc~.:.ieden~

Truppe ist, da sie gleichzeitig mit der ala I Britannica C.R. auf einem Militiirdiplom aus dem Jahr 11 O in Pannonia Inferior erscheint. Diese ala aus Pannonien
nahm an den 2. dakischen Krieg Traians teii, wonach sie vermutlich in zwei Einheiten geteilt wurde, damit Dakien eine tttsatzliche Besatzungstruppe

erhălt.

So

entstand wahrscheinlich ala I Britannica C.R., die schon vor dem Jahr 148 zuriick
nach Pannonia Inferior versetzt wurde, wo sie allenfalls in diesem Jahr auf zwei
Militardiplomen erscheint.
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