
 

 

 

STUDII DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ                                       ANUL V, NR. 1 (16), MARTIE 2009 
 

 

ASPECTE PRIVI�D PROBLEMA I�TERPRETĂRII ŞI TRADUCERII 
ŞTAMPILELOR MILITARE 

(STUDIU DE CAZ: BOLOGA – RESCULUM, DACIA POROLISSE�SIS) 
 

ASPECTS REGARDI�G THE PROBLEM OF I�TERPRETATIO� A�D 
TRA�SLATIO� OF MILITARY STAMPS 

(CASE STUDY: BOLOGA – RESCULUM, DACIA POROLISSE�SIS) 
 
 

Ioan Marius GREC 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 
marius_grec@yahoo.com 

 
 

Abstract: 
It seems that in the Antiquity the name of this Roman camp and of the nearby civil settlement 

was Resculum. However, this localization generated several disputes, pros and cons opinions that 

were not resolved even today. The military troops attested here by the stamped tegular material are: 

cohors I Ulpia Brittonum milliaria, cohors II Hispanorum Scutata Cyrenaica equitata, and 

cohors I Aelia Gaesatorum milliaria. 

Having as a reference point the definitions TYPE-VARIA"TS (THE TYPE is made up of a 

certain number of letters and the way of abbreviating the name of the military unit. The type is 

considered as the ideal form, representing – basically – the abbreviation used to designate the name 

of a certain military unit. THE VARIA"TS are considered the modifications occurred into the 

dimension, character, order and the shape of letters, the number of reversed letters); to all these we 

added the variety of the encadrement, considering the stamps as a whole: letters + encadrement. 

Practically, when are we talking about concrete stamps, we are referring about variants of stamps; 

in this context is particularly important the translation, the correct decoding of the shortened text. 
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Problema graniţelor provinciei Dacia a stat mereu în atenţia istoricilor români, fiind studiată 
în paralel cu mişcările de trupe constatate la nivelul Imperiului Roman şi al Daciei întregi. 
Problematica graniţelor Daciei Porolissensis, vârful de lance al apărării Daciei, a fost însă o 
chestiune care doar în ultimii ani a început să fie mai bine cunoscută, o dată cu avansarea 
cercetărilor arheologice asupra celor mai importante garnizoane militare din provincie.1  

Se poate imagina o linie a apărării Daciei Porolissensis începând cu Bologa (pe Crişul 
Repede), continuând cu o serie de castre aflate la poalele munţilor Meseş: Buciumi, Românaşi, 
Romita, Porolissum (complexul fortificat de aici era completat cu o linie înaintată de turnuri de pază 
pe întreg sectorul de vest al graniţei provinciale). De la Tihău, apărarea se realiza pe Someş cu 
castrele de la Căşeiu, Ilişua, Orheiul Bistriţei, până la Brâncoveneşti (pe Mureş) (care aparţine, după 
unele opinii, Daciei Superior). În interior se aflau câteva castre importante: Gilău, Gherla, Sutoru 
(Zutor). Ne oprim, în acest studiu de caz la situaţia de la:  Bologa (Resculum - comuna Poieni, 
judeţul Cluj).  

În antichitate numele castrului şi al aşezării civile din apropiere se pare că a fost Resculum. 
Această localizare a trezit însă numeroase dispute, păreri pro şi contra, care nici astăzi nu au dus la o 
convergenţă în opinii.2 Săpăturile arheologice au distins trei faze mari de construcţie ale castrului: 
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a. Castru mic cu incintă din val de pământ;3 
b. Castru mare cu incintă din val de pământ;4 
c. Castru cu incintă din zid de piatră.5  
Unităţile militare care sunt atestate prin material tegular ştampilat, sunt: 
- cohors I Ulpia Brittonum milliaria; 
- cohors II Hispanorum Scutata Cyrenaica equitata; 
- cohors I Aelia Gaesatorum milliaria. 
 
Cohors I Ulpia Brittonum milliaria

6
 

Unitatea a staţionat iniţial în Pannonia, după care participă la războaiele cu dacii. Pentru 
perioada 106 - 117 este atestată la Bologa, unde ridică castrul mic de pământ (faza a). Ştampilele 
unităţii (Fig. 1) au fost descoperite în condiţii care asigură datarea în intervalul mai sus menţionat. 
Avem de-a face cu o singură variantă, cu literele în relief (2 cm), încadrate într-un chenar simplu, 
dreptunghiular, adâncit (14,2 cm x 5,2 cm). Textul: COH(ors) I BRITTON(um).  

 
FIG. 1. (după, �. Gudea, în SCIVA, 28, 1, 1977, p. 129) 

O dată cu formarea provinciei Dacia Porolissensis, în condiţiile în care la Bologa este adusă 
cohors II Hispanorum Scutata Cyrenaica equitata, unitatea de brittoni este mutată la Porolissum, 
unde este atestată şi prin ştampile militare, dar de un alt tip.7 (Fig. 2) 

 
FIG.2. (după, �. Gudea, Pomet, p. 100) 

După formarea noii provincii, o a doua unitate adusă la Bologa va fi cohors I Aelia 
Gaesatorum milliaria. Amândouă unităţile militare sunt atestate aici printr-un bogat material 
arheologic,8 iar în cadrul acestuia, un loc important este deţinut de materialul tegular ştampilat 
(cărămizi, ţigle…).9 

Cea mai mare parte a ştampilelor celor două unităţi militare, sunt realizate cu litere adâncite, 
în cartuş simplu sau litere libere (fără cartuş). Rareori, în cazul cohortei II Hispanorum, întâlnim şi 
litere în relief. Ştampilele tegulare ale celor două unităţi militare nu apar în nici un alt castru din 
Dacia.10 Această situaţie ne face să fim siguri că fazele b şi c ale castrului au fost construite, 
întreţinute şi refăcute de cele două unităţi militare menţionate, care şi-au avut aici sediul central până 
la părăsirea provinciei Dacia. 

 



 

 

 

STUDII DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ                                       ANUL V, NR. 1 (16), MARTIE 2009 
 

 

 
FIG. 3. (după, �. Gudea, în Acta M", IX, 1972, p. 428-431, tipurile A-D) 

Ştampilele cohortei II Hispanorum de la Bologa, au fost catalogate în opt tipuri (notate de la 
A – H) şi în mai multe variante (notate cu cifre arabe):11 

A. CO(ho)R(s) II (H)ISP(anorum), cu variante;  B. CO(hors) II (H)IS(panorum), cu variante;          
C. COH(ors) II HIS(panorum), cu variante;  D. C(o)H(ors) II HI(s)P(anorum), cu variante;          

 
FIG. 4. (după, �. Gudea, în Acta M", IX, 1972, p. 428-431, tipurile E-H) 

E. C(o)H(ors) II HI(s)P(anorum), cu variante;  F. C(o)H(ors) II HI(spanorum), cu variante;           
G. C(o)H(ors) II H(is)P(anorum), cu variante;  H. COH(ors) II HISP(anorum), cu variante 

(Fig. 3 - 4.).   
Având ca punct de referinţă definiţiile TIP–VARIA�TE (TIPUL este format dintr-un 

anumit număr de litere şi mod de abreviere a numelui unităţii militare. Tipul îl considerăm a fi forma 
ideală, reprezentând în esenţă prescurtarea folosită pentru a desemna numele unităţii militare 
respective. VARIA�TELE le-am considerat modificările survenite în dimensiunile literelor, 
caracterul lor, ordinea lor, forma lor, numărul literelor inversate; la toate acestea am mai adăugat şi 
varietatea ancadramentului, considerând ştampilele un tot unitar: litere+ ancadrament. Practic, atunci 
când discutăm de ştampile concrete, ne referim în fapt la variante de ştampile – aceasta este 
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accepţiunea utilizată pe tot parcursul volumului) enunţate, avem de făcut următoarea observaţie: 
tipurile D şi E sunt identice, fiind de fapt variantele unui singur tip.  

Într-una din lucrările consacrate castrului de la Bologa, ştampilele unităţii de hispani sunt 
împărţite în opt tipuri, cu mai multe variante (în funcţie de tip); se reia în fapt vechea împărţire pe 
tipuri şi variante, dar cu o citire oarecum schimbată:12  

 
A. COR II SP, cu trei variante;      
B. COR II IS, cu o variantă;          
C. CO II IS, cu o variantă;           
D. COH II HIS, cu o variantă;           
E. COH II HISP, cu mai multe variante;           
F. CU II HIS, cu mai multe variante;            
G. CH II HIS, cu mai multe variante;           
H. CH II HS, cu mai multe variante (Fig. 5, A - H). 
 

 
FIG. 5. (după, �. Gudea, Bologa, p. 83, A-H) 

 
Şi în această modalitate de citire a ştampilelor (cu care noi nu suntem de acord, optând 

pentru prima variantă - pentru clarificare este bine să se studieze cu atenţie desenele) observăm că 
tipurile F şi G alcătuiesc în realitate variante ale aceluiaşi tip. 

În cazul celei de-a doua unităţi de la Bologa, cohors I Aelia Gaesatorum, ştampilele militare 
au fost catalogate în cinci tipuri, numerotate de la I – V, variantele fiind notate prin cifre arabe:13 

 
I.C(o)H(ors) I AE(lia) G(aesatorum);           
II. C(o)H(ors) I AE(lia) G(aesatorum);           
III. C(o)H(ors) I AE(lia) G(aesatorum);           
IV. C(ohors) P(rima) G(ae)S(a)T(orum); 
V. C(o) HO(rs) I AE(lia) G(aesatorum) (Fig. 6, I – V).           
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FIG. 6. (după, �. Gudea, în Acta M", IX, 1972, p. 432-435, I-V.) 

Facem observaţia - ca şi în cazul precedentei unităţi militare - că tipurile I, II şi III sunt în 
fapt variante ale aceluiaşi tip; în cazul tipului IV este interesant de remarcat că numărul de ordine al 
unităţii este redat printr-o literă P(rima). Astfel, pentru această unitate militară, putem constata 
existanţa a trei (3) tipuri de ştampile şi nu cinci (5), cum s-a publicat iniţial. 

 Ultima încercare de realizare a unei tipologii pentru ştampilele unităţii mai sus 
menţionate14 stabileşte patru tipuri, cu mai multe variante: 

I. CH I AEG, cu mai multe variante, fie cu text liber, fie cu text în cartuş;   
II. CHO I AEG, cu patru variante cu text liber sau în cartuş;          
III. C P GST, cu variante cu text liber sau în cartuş dreptunghiular ; (Fig. 7, I-II-III)          
 

 
FIG. 7. (după, �. Gudea, Bologa, p. 84 – I, II, III.) 

IV. C E S, G(a)ES(ati), variante cu text liber sau în cartuş dreptunghiular (Fig. 8, IV). 
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FIG. 8. (după, �. Gudea, în Acta M", IX, 1972, p. 430 – IV.) 

În ceeace priveşte tipul IV, introdus în tipologie, menţionăm că există opinii care exprimă 
părerea că ar putea fi vorba de o ştampilă civilă. Părerea noastră este însă următoarea: unitatea creată 
de Hadrian, printr-o recrutare masivă de mercenari din provincia Raetia, a fost adusă în Dacia 
Porolissensis - se pare - în intervalul 125\126 – 133; denumirea unităţii conservă numele tribului de 
unde s-a făcut recrutarea iniţială (“gaesati”–trib germanic). Cohorta este inclusă în rândul auxiliilor 
de provenienţă celtică (mai degrabă celto-germană).15 Există indicii care duc la presupunerea că 
auxiliile de provenienţă celtică (sau celto-germană), staţionate în Dacia Porolissensis, îşi completau 
efectivele, pe la mijlocul secolului al II–lea şi prin recrutări din patria lor de obârşie (chiar dacă se 
admite - în general -că populaţia din vici militari constituie baza pentru completarea efectivelor din 
castru).16  

Acesta este motivul care ne face să credem că tipul IV din tipologia anterioară merită o 
atenţie deosebită. Nu considerăm că este vorba de o ştampilă civilă, este vorba de un tip născut în 
lumea militară, care poate fi pus în legătură cu momentul recrutării de noi mercenari, aduşi din 
provincia Raetia; sunt evocate locurile natale, tribul de unde provin recruţii unităţii. În acest fel, 
credem că tipul de ştampilă în discuţie ne poate oferi şi date de ordin cronologic. Instrumentul 
folosit pentru ştampilare (“signacula”), a fost executat în pozitiv şi o dată cu imprimarea ştampilei în 
pasta moale, litera S apare răsturnată. De altfel, lucrătorii din officinele militare în care se 
confecţiona materialul tegular, realizau frecvent aparatele de ştampilat în pozitiv şi nu în negativ, 
cum ar fi fost firesc; era mai uşor și totodată mai comod. 

 
Concluzie:  

Calitatea îndoielnică a multora dintre litere şi cifre, aşa cum apar ele pe ştampile, ne conduc 
la ideea că nu toţi militarii din ateliere erau foarte buni cunoscători de carte. În cazul ştampilelor 
celor două unităţi militare care au staţionat la Bologa, cohors II Hispanorum şi cohors I Aelia 

Gaesatorum, se poate constata foarte clar că marea majoritate a ştampilelor sunt dextrograde, 
matricea fiind executată în pozitiv. 

Cu excepţia ştampilelor CES (tipul IV), celelalte tipuri de ştampile nu oferă posibilităţi de 
datare, cel puţin la nivelul cercetărilor de până acum. 

Traducerea şi interpretarea ştampilelor tegulare, este o problemă deseori dificil de rezolvat, 
din mai multe motive; între acestea cea mai importantă fiind prescurtarea la care s-a recurs într-o 
anumită zonă geografică, motivele reale fiind astăzi greu de determinat. Am prezentat aici un 
exemplu din Dacia Porolissensis, Bologa (Resculun).   
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