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Cercetările arheologice din ultimii ani de la Pojejena au urmărit prin câteva
secțiuni de sondaj și prospecțiuni noninvazive delimitarea sitului de epocă
romană și stabilirea planimetriei castrului roman și a evoluției acestuia. După
trei ani de muncă asiduă rezultatele sunt spectaculoase și repun în discuție felul
în care s-a modificat de-a lungul stăpânirii romane componența garnizoanei și
apartenența ei la apărarea șenalului navigabil al Dunării.
O categorie de materiale care merită toată atenția, fiind direct legate de
prezența unor detașamente de legiune în castrul de la Pojejena în secolele II-III
p.Chr., sunt ștampilele tegulare identificate în ultimul timp și contextele arheologice din care fac parte.
Vom enumera mai jos piesele descoperite cu descrierea tehnică aferentă și în
final încercăm să atragem atenția asupra concluziilor istorice pe care ele le oferă1.
A. Cărămidă mică, fragm. (fig. 1 / a-b), groasă (18 × 12 × 6 cm) cu ștampila
legiunii a VII-a Claudia suprapusă găsită la Pojejena, cercetări din vara anului
2019, tip inedit.
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Piesa a fost găsită aproape de zidul horreum-ului, lângă via sagularis, în
vecinătatea nordică a porții praetoria (S1/2019). Cartuș parțial păstrat, în relief,
cu litere destul de greu vizibile și cu chenar adâncit în tabula ansata (dublu
imprimat). Dimensiunea cartușului: 9 cm lungime; 3,5 cm lățime și litere înalte
de: 2 cm. f.n.i., = nu are momentan niciun număr de inventar! (Depozitul de
tranzit al Secției de Arheologie a Muzeului Național al Banatului).
LEG(ionis) VI[I CL(audiae)]

a
Fig. 1

b

B. Cărămidă fragm. (Fig. 2 / a-b), groasă (14,5 × 14 × 4,5 cm), cu ștampila legiunii VII Claudia găsită în arealul castrului de la Pojejena, tip cunoscut,
Benea 1983, 22; Gudea 2001, 60, 10 / 10, vezi IDR III/1, 49, fig. 17.
Piesa a fost găsită în periegheză pe latura de sud-est a castrului de la
Pojejena (primăvara anului 2019). Cartuș simplu patrulater, cu litere în relief
destul de vizibile, din terminația ștampilei. Suprafața este afectată de dunga
ușor adâncită, trasată cu 2 degete ale cărămidarului. Dimensiunea cartușului
păstrat: 10,5 cm lungime; 3,5 cm lățime și litere înalte între: 1,9 – 2,5 cm. f.n.i.,
= nu are momentan niciun număr de inventar! (Depozitul de tranzit al Secției
de Arheologie a Muzeului Național al Banatului).
[L]EG(ionis) VII CL(audiae)

a

Fig. 2

b
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C. Cărămidă mică, fragm. (fig. 3), groasă (13 × 8 × 5 cm), cu ștampila legiunii VII Claudia găsită în castrul de la Pojejena, cercetări inedite din vara anului
2019, tip cunoscut: Benea 1983, 22; Gudea 2001, 60, 10 / 10, vezi și IDR III/1,
49, fig. 17.
Piesa a fost găsită aproape de zidul horreum-ului, lângă via sagularis, în
vecinătatea nordică a porții praetoria (S1/2019). Cartuș simplu, patrulater,
cu litere în relief, destul de vizibile, ușor de lecturat terminația ștampilei, care
și ea este afectată de o dungă ușor adâncită trasată de cărămidar cu 3 degete.
Dimensiunea cartușului păstrat: 4,5 cm lungime; 3,5 cm lățime și litere înalte
de: 2 cm. A fost descoperită alături de piesa A. f.n.i., = nu are momentan niciun
număr de inventar! (Depozitul de tranzit al Secției de Arheologie a Muzeului
Național al Banatului).
[LEG(ionis) VI]I CL(audiae)

Fig. 3

D. Cărămidă de tip lydion, păstrată fragmentar (fig. 4), cu ștampila legiunii
a VII-a Claudia, cercetări inedite din vara anului 2019, tipul LEG VII CL C,
Benea 1983, tipul VI, pl. II / 10–14 (denumit și tipul Pojejena, fiind singurul loc
la nordul Dunării unde a apărut o astfe de ștampilă); Gudea 2001, 60, 10 / 7–8,
identică cu IDR III/1, 22a.
Piesa a fost găsită aproape de zidul horreum-ului, lângă via sagularis, în
vecinătatea nordică a porții praetoria (S1/2019). Arderea pastei cărămizii
incompletă. Mărimea cărămizii păstrate: 28,5 × 20 × 4,5 cm. Cartuș în relief cu
litere destul de greu vizibile și cu chenar adâncit drept cu anse interioare (fapt
pentru care s-a citit greșit ștampila). Signaculum apăsat mai vizibil spre partea
terminală. Dimensiunea cartușului: 14,5 cm lungime; 3,7 cm lățime și litere
înalte între: 3–3,5 cm.
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[LE]G(ionis) VII CL(audiae)

Fig. 4

În apropierea piesei a fost descoperită o monedă, un antoninian de la
Traianus Decius, ceea ce indică cât se poate de clar că nu avem de a face cu un
tip de ștampilă tegulară târzie, de secol IV p. Chr. și, în consecință, nu putem
fi de acord cu lectura consacrată Leg(ionis) VII Cl(audiae) C(uppis) și, foarte
probabil, litera C final nu este decât parte a unei ansae stilizate realizate2, asemănătoare ștampilelor tegulare de la Cioroiul Nou ale aceleiași unități militare.
f.n.i., = nu are momentan niciun număr de inventar! (Depozitul de tranzit al
Secției de Arheologie a Muzeului Național al Banatului).
E. Ciob de cărămidă (fig. 5 / a-b), fragment foarte mic (6 × 4 × 3 cm), cu
ștampila legiunii a VII-a Claudia identificată în cercetările de teren din toamna
anului 2018 pe latura sud-estică a castrului, după litere poate fi cel mai probabil
tipul LEG VII CL C, identică cu IDR III/1, 22a.
Cărămidă fragm. găsită în vecinătatea vestică a porții praetoria, cu urme
de mortar pe ea. Înălțimea literelor 2,5 cm. Nu se poate spune nimic despre
cartuș!?! Piesa descoperită în arătură. f.n.i., = nu are momentan niciun număr
de inventar! (Depozitul de tranzit al Secției de Arheologie a Muzeului Național
al Banatului).
[LEG(ionis) VI]I CL(audiae)

a
Fig. 5

b

   Mulțumim domnului Prof. univ. dr. emerit Ioan Piso pentru sugestiile oferite cu amabilitate
și lectura propusă.
2
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F. Cărămidă fragm. (fig. 6), groasă (26 × 17,5 × 6 cm), exfoialtă, cu ștampila
legiunii a IIII-a Flavia Felix, găsită la Pojejena alături de piesa D, tip inedit (fără
anolgii).
Piesa a fost găsită aproape de zidul horreum-ului, lângă via sagularis, în
vecinătatea nordică a porții praetoria (S1/2019), în același context ca și piesle
G și H. Cartuș în relief, cu litere destul de greu vizibile și cu chenar slab adâncit
în tabula ansata. Terminația ștampilei necunoscută. Dimensiunile cartușului
păstrat: cca. 12 cm lungime; 3 cm lățime și litere înalte de: 2,5 cm. Literele „E”
și „G” par să fie în ligatură. f.n.i., = nu are momentan niciun număr de inventar!
(Depozitul de tranzit al Secției de Arheologie a Muzeului Național al Banatului).
LEG(ionis) IIII FL(aviae) [F(elicis)]

Fig. 6

Piesa a fost descoperită în ultima fază de refacere a castrului de piatră, alături de cărămida ștampilată C, a legiunii a VII-a Claudia, databilă la mijlocul
secolului al III-lea, fiind foarte probabil refolosită ca material de construcție,
recuperată din nivelele anterioare de secol al II-lea p.Chr. de la Pojejena.
G. Cărămidă de tip lydion (fig. 7 / a-c), fisurată (46 × 31 × 7 cm), cu ștampila legiunii a IIII-a Flavia Felix găsită la Pojejena, cercetări inedite din vara
anului 2019, tip complet inedit, fără analogie.
Cărămida a fost descoperită aproape de zidul horreum-ului, în stratul
de dărâmătură, lângă via sagularis, în vecinătatea nordică a porții praetoria
(S1/2019). Cartuș în tabula ansata realizat în relief, cu litere destul de greu vizibile datorită mortarului păstrat ca o crustă, deasupra. Dimensiunile întregului
cartuș: 12 cm lungime; 3 cm lățime și litere înalte între: 2–3 cm. Literele „E” și
„G” precum și „F” cu „L” par să fie în ligatură. Numeralul are o hastă orizontală
la bază. Piesa este asemănătoare cu cea anterioară. f.n.i., = nu are momentan
niciun număr de inventar! (Depozitul de tranzit al Secției de Arheologie a
Muzeului Național al Banatului).
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LEG(ionis) IIII FL(aviae) F(elicis)

a

Fig. 7

b

c

H. Cărămidă fragm. de tip lydion (fig. 8), groasă (25 × 30 × 6,5 cm), cu
ștampila legiunii a IIII-a Flavia Felix găsită la Pojejena, cercetări inedite din
vara anului 2019, tip complet inedit, fără analogie. (identică cu cele de la F și G).
Cărămida spartă la capete, cu urme consistente de mortar pe ea, găsită
aproape de zidul horreum-ului, în stratul de dărâmătură, lângă via sagularis,
în vecinătatea nordică a porții praetoria (S1/2019). Cartuș în tabula ansata, în
relief cu litere destul de bine vizibile, acoperite de o crustă de mortar rămasă
deasupra și cu chenar adâncit, destul de bine realizat și păstrat. Dimensiunea
cartușului: 15,2 cm lungime; 3,3 cm lățime și litere înalte între: 2 – 3,1 cm.
Literele „E” și „G” precum și „F” cu „L” par să fie în ligatură. Numeralul are o
hastă orizontală la bază. f.n.i., = nu are momentan niciun număr de inventar!
(Depozitul de tranzit al Secției de Arheologie a Muzeului Național al Banatului).
LEG(ionis) IIII FL(aviae) F(elicis)

Fig. 8
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Toate cele trei piese (F, G, H) au fost găsite împreună în același context și
se pare că au făcut parte din aceeași zidărie ce aparținea de porticul horreumului dinspre via sagularis a castrului de piatră de la Pojejena, ultima fază de
construcție.
I. Țiglă (fig. 9), fragm. (14,5 × 9,5 × 3 cm), cu ștampila cohortei a V-a
Gallorum găsită la Pojejena, cercetări de teren din primăvara anului 2019, tipul
retrograd, cunoscut Gudea 2001, nr. 10 / 15, foarte probabil identică cu IDR
III/1, 23.
Piesa a fost găsită aproape de latura de vest, în vecinătatea imediată a porții
decumana. Arderea pastei incompletă, de slabă calitate. Cartuș simplu, dreptunghiular, bine adâncit cu litere în relief destul de slab vizibile, acestea fiind
tocite datorită uzurii țiglei. Dimensiunea cartușului: 9 cm lungime; 3 cm lățime
și litere înalte între: 2,5 cm. Piesa a fost identificată întâmplător, la suprafață,
în arătură. f.n.i., = nu are momentan nici un număr de inventar! (Depozitul de
tranzit al Secției de Arheologie a Muzeului Național al Banatului).
[COH(ortis) V] GAL(lorum)

a

Fig. 9

b

Țigla ștampilată pare să fie și ea refolosită în epoca romană târzie, genul
acesta de ștampilă a cohortei a V-a Gallorum fiind tipică pentru a doua jumătate a secolului al II-lea. Din alte atestări epigrafice din Dacia, databile și ele în
secolul al II-lea p.Chr., unitatea se numea foarte probabil cohors V Gallorum
Dacica și era implicată în supravegherea navigației fluviale în regiunea Porților
de Fier ale Dunării (Matei-Popescu, Țentea 2018, 57).
Din totalitatea descoperirilor tegulare găsite la Pojejena, constatăm că o
bună parte din cele de față nu se regăsesc în repertoriul zonei (desene mai bune
decât în IDR III/1 la Gudea, Uzum 1973, 87), fapt ce poate indica, dacă mai era
necesar, faptul că circulația ștampilelor tegulare în special a celor două legiuni
ale Moesiei Superior în regiunea Porților de Fier era foarte intensă. Activitățile
de construcție și reparații la fortificațiile din Clisura Dunării odată cu întețirea
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atacurilor barbare asupra Daciei se intensifică, ceea ce implica detașarea unor
vexilații de muncă și trimiterea materialului de construcție aferent. Aceasta
credem că a fost realitatea și la Pojejena.
În legătură cu tipul inedit de ștampilă a legiunii a IIII-a Flavia Felix considerăm, după cum arată abrevierea, că este vorba de un tip timpuriu, databil
foarte probabil în epoca împăratului Traian, atunci când unitatea militară
a staționat la Berzovia și a întărit prin activități de fortificare linia LederataTibiscum, materialul ei tegular fiind atestat în toate castrele de pe această linie
defensivă și de acces în provincia Dacia (vezi în acest sens și discuția realizată
de Piso, Marcu 2016, 13). Deoarece nu există nicio piesă similară descoperită la
sudul Dunării, considerăm că producerea cărămizilor cu acest gen de ștampilă
s-a realizat local sau, în orice caz, în zona Banatului, pe malul stâng al Dunării.
Astfel privind lucrurile, se pare că prima garnizoană a castrului de la
Pojejena a fost compusă din detașamente ale legiunii a IIII-a Flavia Felix,
urmând apoi ca o bună parte din perioada secolului al II-lea această garnizoană să fie substituită de soldații cohortei a V-a Gallorum. În cursul secolului
al III-lea, îndeosebi spre finalul acestei perioade apărarea castrului, cap de pod
de la Pojejena, este întărită cu subunități ale legiunii a VII-a Claudia.
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NEW STAMPED BRICKS FOUND ON THE EASTERN SIDE OF THE
ROMAN FORT FROM POJEJENA (CARAȘ SEVERIN COUNTY)
Abstract
Roman archeology in Pojejena has brought with it the evolution of researches always
new information about the military units that were stationed here, on the Danube. An indicator of this problem are the stamped bricks that were used to lift the buildings inside the
fort and which are supposed to have been made locally by the garrison. The last archaeological excavations and noninvasive field researches carried out in the area of the praetoria
gate, the only untouched previous excavations, gave us the chance for such discoveries,
some of them extremely important because they completely change our perspective on the
composition of the garrison.
Also a good part of the pieces due to the context could be dated and none of the discoveries exceeds the moment of use in the middle of the third century.

