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(Rezumat)
Lucrarea reia problema limesului roman
din sud-estul Transilvaniei, prezentând
castrul roman de la Boroºneu Mare, mai
puþin cercetat. Sãpãturile mai ma ri de
aici, efectuate în 1973–74, nu s-au publi-
cat. Castrul s-a ridicat probabil pe timpul
împãratului Hadrianus, dar nu se exclude
existenþa unei faze premergãtoare (con-
strucþii din pãmânt ºi lemn), din timpul
lui Traianus. A fost pãrãsit probabil pe
timpul lui Gallienus. Se cunoaºte de aici
prezenþa urmãtoarelor unitãþi militare:
ala I Asturum, ala I Flavia Gaetulorum,
ala I Claudia Gallorum Capitoniana ºi
probabil Cohors III Gallorum. 

*
Articolul de faþã îºi propune reluarea

cercetãrii sistemului defensiv roman din sud-
estul Transilvaniei, cercetãri ce au stagnat mai
mult de douã decenii. Conform acestui scop îºi
propune prezentarea castrului auxiliar de la
Boroºneu Mare. Deºi în castrul respectiv nu au
fost efectuate sãpãturi arheologice recente, totuºi
alegerea acestui castru drept obiect de examinare
al acestei lucrãri pare legitimã datoritã nepu -
blicãrii rezultatelor sãpãturilor efectuate în acest
castru. În lipsa unor date noi, furnizate de recente
sãpãturi efectuate în acest castru, ne propunem
doar prezentarea rezultatelor precedentelor
cercetãri efectuate aici, rezolvarea problemelor
ce s-au ivit cu prilejul studierii castrului nece-

sitând noi rezultate ale cercetãrii. Totuºi, unde
este posibil vom încerca clarificarea incertitu-
dinilor lansate de nepublicarea rezultatelor sãpã-
turilor.

Existenþa unui castru roman la Boroºneu
Mare pânã în al ºaptelea deceniu al secolului XX
doar se presupunea. Deºi s-au efectuat sãpãturi
încã de la începutul secolului al XX-lea, castrul
se înscrie printre cei mai puþini cercetaþi, iar ca
identificare pe teren, printre ultimii.

Castrul a fost presupus de Balázs OR -
BÁN pe teritoriul comunei. Iniþial, în monografia
Secuimii a încercat sã-l localizeze lângã piaþa
satului, pe înãlþimea numitã Oltárkõ, ulterior
însã, în completãrile lucrãrii sale, rãmase mult
timp în manuscris, pe o terasã de la marginea
localitãþii, numite Kert mellett, iar în vechime
Várdomja (‘Dealul Cetãþii’).1 Zidurile desco -
perite în prima locaþie s-au dovedit a fi zidurile
unui cuptor de ars ceramicã, dupã cum reiese din
relatãrile lui István PAULOVICS.2 Pe lângã des -
coperirea cuptorului, pe teritoriul cimitirului
greco-catolic au fost descoperite opaiþe de lut din
morminte romane3, descoperiri ce l-au determi-
nat pe PAULOVICS István sã presupunã exis-
tenþa unei aºezãri civile romane.4 Cealaltã locaþie
nu a fost cercetatã de PAULOVICS, necunos -
când a doua presupunere a lui ORBÁN.

Primele sãpãturi au fost efectuate cu ca -
racter de a culege materiale romane, la începutul
secolului XX, de cãtre Wilhelm CSUTAK ºi
Francisc LÁSZLÓ.5 Nici  în urma acestor sãpã-
turi, nici în urma celor efectuate de Zoltán
SZÉKELY în 1943 ºi 1947 nu a fost identificat
pe teren castrul, deoarece secþiunile nu au fost
trasate pe locuri adecvate. Existenþa castrului a
fost doveditã doar de sãpãturile executate în
1973–19746, sãpãturi de amploare mai mare, exe-
cutate în toamna anului 1973 ºi în anul 1974,
care au vizat identificarea ºi localizarea pe teren
a castrului roman ºi surprinderea elementelor de
fortificare ale acestuia. Potrivit acestui scop au
fost trasate secþiuni pe toate laturile castrului, iar
colþurile de nord ºi de sud, respectiv un bastion al
porþii de pe latura sud-esticã au fost dezvelite
integral. Folosirea unei metodologii de sãpãturã,
care la vremea aceea era obiºnuitã, dar care nu a
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luat în considerare stratigrafia orizontalã ºi verti-
calã, au contribuit la nedescoperirea bastioanelor
de colþ, deºi existenþa acestora pare verosimilã
conform planului castrului.7

Cu toate neajunsurile metodologice, to -
tuºi aceste sãpãturi au avut un beneficiu, în urma
lor fiind identificat pe teren castrul, fiind pre-
cizate dimensiunile ºi forma lui. 

Situat pe terasa joasã a Râului Negru8, la
capãtul nord-vestic al comunei9, controla drumul
ce traversa Carpaþii de Curburã, pe valea Buzãu-
lui10 (mai precis prin zona Întorsurii Buzãului).
Castrul are un plan rectangular, cu colþurile
rotunjite, orientate spre punctele cardinale11.

Faza de lemn ºi pãmânt a castrului nu a
fost surprinsã, autorul cercetãrilor lansând ideea
construirii direct în piatrã a castrului12. Neavând
datele necesare pentru stabilirea existenþei sau ne
existenþei fazei de pãmânt ºi lemn, trebuie sã
aºteptãm rezultatele unor sãpãturi, care eventual
vor fi executate aici.

În faza de piatrã a castrului zidul de in -
cintã avea grosimea de 1,35 m13 construit în
tehnica opus incertum14. Dimensiunile castrului
diferã în bibliografia de specialitate. Zoltán
SZÉKELY, autorul cercetãrilor din 1973–1974,
relateazã despre un castru cu lungimea de 90 de
m ºi lãþimea de 70 m15, iar la Nicolae GUDEA
apare un castru de dimensiunile laturilor aproape
duble, cu lungimea de 198 m ºi lãþimea de 130
m16. Pe latura sud-esticã au fost descoperite res-
turile unei porþi flancate de douã turnuri cu fron-
ton ieºind în afara liniei de incintã, cu dimensiu-
nile laturilor de 10,00, respectiv 11,00 m17. În
cazul corectitudinii acestor date despre turnurile
de poartã, trebuie sã admitem versiunea datã de
Nicolae GUDEA. În caz cã dimensiunile date de
Zoltán SZÉKELY sunt cele corecte, aceastã
mãrime a turnurilor de poartã pare eronatã, fiind
extrem de mare în raport cu dimensiunea castru-
lui. Castrul a fost înconjurat de un ºanþ de apãrare
adânc de 1,50 m ºi lat de 7 m18. În interiorul cas-
trului nu a fost descoperitã nici o clãdire,
cercetãrile restrângându-se numai la identificarea
elementelor de apãrare.

Din castru se cunosc mai multe unitãþi
auxiliare prin cãrãmizile lor ºtampilate: 

AA GGAALLLL, aparþinând unitãþii de cavalerie ala I
Claudia Gallorum Capitoniana19, CCOOHH II BBRRAACC,
al cohortei I Bracaraugustanorum20, cu garni-
zoana la Breþcu, AALLPPAALLAA[[SS]], aparþinând unitãþii
ala I Asturum, CCOOHH IIIIII GG, al cohortei III Gallo-
rum21. De asemenea, este cunoscutã o altã unitate
de cavalerie dintr-o inscripþie în formã de tabula
ansata, ridicatã în cinstea împãratului Hadrianus
de cãtre ala I Latobicorum22. Aceastã inscripþie
nu reprezintã o inscripþie onorificã ridicatã de
aceastã trupã în cinstea împãratului Hadrianus23,
aºa cum a crezut Zoltán SZÉKELY, ci de fapt
este piatra de fondare a castrului de piatrã.
Descoperirea acestei inscripþii în zidul de incintã
a castrului24, întãreºte interpretarea datã de noi
inscripþiei. Aceastã interpretare a in scrip þiei pare
verosimilã ºi datoritã faptului cã numele împãrat-
ului este trecut în cazul nominativ, ºi nu în dativ,
aºa cum se obiºnuise în cazul inscripþiilor onori-
fice.

Perioada de construire a acestui castru
este datatã de inscripþia amintitã mai sus, astfel
castrul a fost construit în timpul împãratului
Hadrianus, necunoscutã fiind data exactã din
cauza lipsei cifrei ce indicã anul de domnie. Nici
unitatea de cavalerie nu s-a dovedit a fi cea indi-
catã de Zoltán SZÉKELY, ci ala I Flavia Gaetu-
lorum25.

În continuare vom trata mai pe larg
unitãþile, care probabil au constituit garnizoana
castrului de la Boroºneu Mare, fiind surprinse în
acest castru prin ºtampilele tegulare ºi inscripþii.

Ala I Asturum, cunoscutã ºi din castrul
de la Hoghiz26, înainte de a fi trimis la Dunãrea de
Jos a staþionat în zona Rinului, aºa cum reiese
dintr-o inscripþie funerarã de la Châlons-sur-
Saône, menþionând pe un Albanus Excingi F,
eques ala Asturum, natione Ubius, Stip(endio-
rum) XII, an(norum) XXXV27, ºi o altã inscripþie
de la Köln, cu dedicaþia: Matronis sacrum, Vic-
tor, eques alae I Astur(um), militat in Mysia,
v.s.l.m.28

Unitatea a fãcut parte din armata Moesiei
probabil încã din timpul împãratului Ves-
pasianus. În aceastã provincie este atestatã de
douã inscripþii funerare, una de la Tomis: Ti.
Claudius Arrenti f. Quir. Saturninus, dupli(car-
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ius), vet(eranus) alae Astur(um)29, iar cealaltã de
la Novae: Tib(erio) Basso Dec(imo), veterano
alae prim(a)e Asturum, mil(itavit) an(nos) XXV
vixit an(nos) LXXX30.

Prima diplomã militarã care o atestã,
diploma de la Plovdiv din 14 aug 9931, a unui gre-
galis pe nume Meticus Solae f. Bessus32 (cu
numele în dativ) dateazã tot din timpul staþi onã -
rii în Moesia. În timpul lãsãrii la vatrã a acestui
soldat prefectul alei se numea T. Iulius Agrico-
la33. Unitatea a participat la rãzboaiele dacice,
prefectul P. Prifernius Paetus Memmius Apolli-
naris fiind decorat de cãtre împãratul Traianus34.
Prin diplomele militare din anii 130, 140 ºi 146
unitatea este atestatã ca fãcând parte din armata
Daciei Inferior, atestare întãritã ºi de ºtampilele
tegulare de la Hoghiz (AALLAASS, AAIIAA) ºi de la
Boroºneu Mare (AALLPPAA)35. Din aceastã perioadã a
staþionãrii în sud-estul Transilvaniei dateazã ºi
comanda lui C. Nonius Caepianus, care a cumu-
lat ca praepositus ºi comanda unei numerus equi-
tum Illyricorum36. La alþi comandanþi ai acestei
unitãþi se referã o inscripþie de la Ephesus, alta de
la Germisara, comandanþii fiind însã anonimi, o
inscripþie de la Rareº (jud. Harghita) atestã un
decurio, pe nume Aur(elius) Sev(erus)37. O altã
inscripþie de la Serdica men þioneazã un veteranus
ex ala prima Asturum(sic) natione Bessus, numit
M. Aurelius Teres, având serviciul militar în
jurul anului 20038.

Într-o perioadã scurtã de timp, alãturi de
ala I Asturum în castrul de la Boroºneu Mare a
staþionat ºi ala I Flavia Gaetulorum, atestatã prin
ºtampila tegularã comunã a celor douã unitãþi:
AALLFFAALLAASS. Unitatea a fãcut parte din armata
Moesiei Inferioare, fiind atestatã de diplomele
din 15 iunie 92, de la Cataloi (jud. Tulcea)40, 14
august 99 de la Plovdiv41 110/113, 117, 125, 127,
145, 14642, ºi o micã tabula honestae missionis
din 215, pentru un eques al acestei trupe43. La
Carsium a fost surprinsã prin ºtampilele AALL FFLL.
Temporar a fost dislocatã în Pannonia Inferior,
unde apare în diploma din 1 septembrie 1144. Din-
tre comandanþii alei sunt cunoscuþi trei, din
inscripþii greceºti din timpul lui Domitian, Mar-
cus Aurelius ºi Severus Alexander: M. I(ulius,

Sanctus Maximinus, T. Antonius Cl. Alfenus
Arignotus ºi P Aelius Hammonius45, iar într-o
inscripþie de la Oescus sunt menþionaþi câteva
veterani ai acestei unitãþi46.

Tot în castrul de la Boroºneu Mare este
cantonatã ºi ala I Claudia Gallorum Capitoniana,
unitate care ºi-a luat numele de la un comandant
al ei, menþionat de o inscripþie de la Chieti: C.
Herennius T. f(ilius) Capito, trib(unus) milit(um)
III, praef(ectus) alae, praef(ectus) veteranorum,
proc(urator) Iuliae Augustae, proc(urator) Ti.
Caesaris Aug(usti), proc(urator) C Caesaris
Aug(usti) Germanici47. Unitatea de cavalerie
menþionatã a fãcut parte din armata Moesiei Infe-
rioare, aºa cum reiese din diplomele din 9748 ºi
din 13 mai 105 de la Budapesta49. Din perioada
staþionãrii în provincia sud-dunãreanã dateazã
inscripþia funerarã de la Augusta: Iulius Saturio
Iuli l(ibertus) domo Haed(uus) miss(icius) ala
Capit(oniana)50 ºi alta de la Lescoveþ: Primus
[Iuli l(ibertus)] Asalus d[up(licarius) ala]
Cap(itoniana)51. Probabil, unitatea a participat la
rãzboaiele dacice, fiind cantonatã la Boroºneu
Mare, rãmânând pe teritoriile nord-dunãrene
cucerite în urma acestui rãzboi. Din aceastã
perioadã par sã dateze ºtampilele AACCLL din cas-
trul de la Slãveni52. În Dacia Inferioarã este ates-
tatã de diplomele din 13053, 14054, 14655. Din
aceastã perioadã a staþionãrii în Dacia Inferioarã
dateazã comanda lui P. Cutius Aburianus,
praef(ectus) eq(uitum) alae I Cl(audiae) Gal-
lor(um), menþionatã într-o inscripþie de la
Roma56. ªtampilele tegulare descoperite la Reci
AALL GGAALL ºi la Boroºneu Mare AALLAA GGAALL5577 sunt
de asemenea mãrturiile staþionãrii unitãþii în
provincia Dacia Inferioarã. Se presupune cã în
timpul lui Septimius Severus aceastã unitate a
fost trimisã în Mauretania 
Caesariensis, unde este cunoscut un Helvius
Crescens, dec(urio) al(ae) I Cl(audiae) Kapit(oni-
anae)58.

Mãrturie a recrutãrii locale este inscripþia
de la Roma, care relateazã cã Aurelius Antonius,
curat(or) eq(uitum) sing(ularium) d(omini)
n(ostri), nat(ione) Dac(us), a fost allectus ex ala
Gallorum59, adicã transferatã din ala Gallorum în
garda imperialã de cãlãreþi.
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Interpretarea incorectã a inscripþiilor ºi a
ºtampilelor tegulare a mai „creat” douã unitãþi de
cavalerie, o ala Palmyrenorum60, din inter-
pretarea eronatã a ºtampilei AALLFFAALLAASS,, cititã
AAPPAALLMM, ºi o ala Latobicorum61, însã aceste
trupe s-au dovedit a fi, cum am arãtat ºi mai sus,
ala I Flavia Gaetulorum.

Cohors I Bracaraugustanorum, unitatea
care a staþionat în castrul de la Breþcu, a fost
recrutatã în Hispania, probabil în timpul lui
Augustus, staþionând la început în Dalmaþia sub
comanda lui Ti. Claudius Claudianus62.
Diplomele militare din 12 iunie 9263 ºi 14 august
9964 ºi ante 11365 o atestã în Moesia Inferioarã.
Cohors I Bracarum menþionatã de diploma din 2
aprilie 134 nu este identicã cu aceastã unitate, ea
apare încã în douã diplome (125 ºi 127)66. În
diplomele Daciei Inferioare (130, 140, 146)67

cohors I Bracaraugustanorum este menþionatã ca
fãcând parte din armata acestei provincii. În acest
moment cunoaºtem un singur comandant al aces-
tei unitãþi, din timpul lui Marcus Aurelius, P.
Aelius Marcianus, care pe lângã titlul de praefec-
tus cohortis I Augusta Bracarum deþine ºi titlul
de praepositus al unitãþii numerus Illyricorum
staþionatã la Hoghiz.68 Unitatea a fost atestatã
prin ºtampilele tegulare CCOOHH II BBRRAACC ºi în cas-
trul de la Boroºneu Mare.

Cohors III Gallorum, înainte de a fi
adusã de împãratul Vespasianus în Moesia, a
staþionat în Germania69. În Moesia este atestatã
de diplomele militare din 75, 78, 8270, iar dupã
divizarea provinciei, de diplomele militare ale
Moesiei Inferioare (92, 99, 105, 112).71 Din tim-
pul staþionãrii în Moesia Inferioarã se cunoaºte
un comandant al acestei unitãþi: P. Valerius Sabi-
nus.72 O ºtampilã a unitãþii: CCOOHH IIIIII GG s-a
descoperit la Ioneºti Govorei, probabil din timpul
rãzboaielor dacice, unitatea rãmânând în contin-
gentul moesic stabilit la nord de Dunãre, pe Olt.73

Un comandant al unitãþii din timpul lui Marcus
Aurelius este Sex. Iulius Possessor, care pe lângã
titlul de prefect al cohortei a deþinut ºi titlul de
praepositus, comandând ºi alte douã unitãþi din
apropiere: ala I Hispanorum de la Slãveni ºi

numerus Surorum sagittariorum de la Romula,
îndeplinind totodatã ºi sarcina de curator civitatis
Romulensium Malvensium.74 Mai târziu, unitatea
a fost transferatã în sud-estul Transilvaniei, fiind
identificatã prin ºtampilele tegulare la Hoghiz ºi
Boroºneu Mare. Data sosirii în teritoriile
intracarpatice nu ne este cunoscutã, dar sub dom-
nia comunã a lui Marcus Aurelius ºi Commodus
deja se aflã la Hoghiz.75 Tot din aceastã localitate
a fost atestat epigrafic ºi un prefect al acestei
cohorte: Honoratus.76

Analizând datele de mai sus, putem con-
clude, cã unitãþile care au avut garnizoana la
Boroºneu Mare, au fost ala I Asturum, ala Flavia
Gaetulorum, ala I Claudia Gallorum Kapitoniana
ºi, probabil, cohors III Gallorum. Nesiguranþa, în
ceea ce priveºte apartenenþa sau nu a cohortei III
Gallorum la garnizoana castrului se datoreazã
datelor puþine, de care dispunem la momentul
actual privind castrul de la Boroºneu Mare, de
fapt datoritã cercetãrilor sumare, care au vizat
acest castru. Atestarea altor trupe, decât cele trei
menþionate mai sus, cum ar fi cohors I Bracarau-
gustanorum, se datoreazã probabil vecinãtãþii
acestui castru de castrul în care ºi-a avut garni-
zoana, adicã castrul de la Breþcu.

Pe baza materialului epigrafic, inscripþia
mai sus menþionatã, Zoltán SZÉKELY a plasat
construirea castrului în timpul împãratului Tra-
ianus77. Aceastã datare a ridicãrii castrului sub
domnia lui Traianus poate fi admisã doar în caz cã
urmãtoarele sãpãturi din acest castru vor demon-
stra existenþa unei faze de pãmânt ºi lemn. Dupã
cum am menþionat mai sus, aceastã inscripþie ridi-
catã de ala I Flavia Gaetulorum constituie foarte
probabil actul de fondare a castrului de piatrã.

Pãrãsirea castrului de cãtre garnizoana
lui s-a întâmplat în timpul lui Gallienus78, pãrerea
lui Zoltán SZÉKELY, însã, dacã luãm în consi -
derare faptul cã ultimele monede aparþin lui 
Filip I, trebuie sã revizuim ºi aceastã datare.
Privind evenimentele tulbure din timpul acestui
împãrat, putem admite cã inexistenþa emisiunilor
monetare dupã Filip I se datoreazã dislocãrii
unitãþii din acest castru ºi trimiterea lui undeva în
zonele de tulburare, deoarece în zonele îndepãr-
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tate de marile oraºe principala vehiculatoare a
monedei a fost armata, aceastã lipsã a monedei
dupã Filip I se poate datora trimiterii în misiune
a unitãþii din castrul de la Boroºneu, misiune, din
care nu s-a mai întors. Cunoscut fiind faptul cã
Gallienus a constituit o armatã mobilã de cava-
lerie din unitãþi de cavalerie de pe Rin ºi
Dunãre79, este posibil ca garnizoana castrului de
la Boroºneu Mare sã fi fost ºi ea inclusã în
aceastã armatã mobilã, însã în lipsa oricãrei
dovezi acest lucru rãmâne doar o presupunere.
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DDééllkkeelleett--EErrddééllyy rróómmaaii
hhaattáárrvvééddeellmméénneekk aassppeekkttuussaaii..
AA nnaaggyybboorroossnnyyóóii kkaattoonnaaii
ttáábboorr ééss hheellyyõõrrssééggee
(Kivonat)

A tanulmány célja a délkelet-erdélyi
római határvédelem kutatásának két évtizednyi
szünet utáni újrakezdése. E célnak megfelelõen a
szerzõ az egyik legkevésbé kutatott katonai tá bor,
a nagyborosnyói castrum bemutatására vál-
lalkozik. A castrum egyike a legkésõbb felfe-
dezett és terepen azonosított castrumok egyi-
kének, ugyanis a korábbi ásatások ellenére, ame-
lyek a falu területén zajlottak, csupán a 20. század
hetvenes éveinek elején sikerült terepen azonosí-

tani. Az 1973–74-ben végrehajtott nagyobb ásatá-
sok alkalmával sikerült lokalizálni a castrumot és
adatokat szolgáltatni annak védmûveirõl. Mivel
azonban az ásatás eredményei közölet lenül
maradtak, a tábor méreteirõl az információk nem
egyeznek. Az ásató által, egy teljesen más jellegû
publikációban mellesleg említett négyszögletû,
lekerekített sarkú castrum 90 m hosszú, illetve 70
m széles. A késõbbiekben azonban egy másik
szerzõnél a 190 m hosszúság és a 138 m széles ség
szerepelnek. Így a castrum valós méreteinek
tisztázására újabb ásatásokig még várni kell. A
castrum építésérõl csupán annyit tudunk, hogy
valamikor Hadrianus császár idején történhetett,
ugyanis a tábor falából elõkerült a kõbeépítés
dokumentuma, azonban nem kizárt egy korábbi
föld és fa fázis létezése sem, amely Traianus
császár idejére keltezné a castrum építését. A
táborból több segédcsapat bélyeges téglája
ismeretes, melyek közül a castrum hely õrségét az
ala I Asturum, ala I Flavia Gaetulorum, ala I
Claudia Gallorum Capitoniana, illetve valószínû-
leg a Cohors III Gallorum képezte, míg a Cohors
I Bracaraugustanorum bélyegei a szomszédos
berecki castrumból kerültek ide. A tábort
valamikor Gallienus császár idejében hagyta el a
helyõrsége, azonban a jövõbeni ásatások errõl a
dátumról is szolgálhatnak újabb adatokat.

TThhee RRoommaann CCaassttrruumm ooff 
BBoorrooººnneeuu MMaarree ((NNaaggyybboorroossnnyyóó)),,
CCoovvaassnnaa CCoouunnttyy aanndd iittss GGaarrrriissoonn
(Abstract)

The paper comes back to the problem of
Roman limes from the South-East of Transylva-
nia, presenting the less researched Roman Cas-
trum of Boroºneu Mare. The significant excava-
tions of 1974–75 have not been published. The
Castrum may have been built during the reign of
Emperor Hadrianus, but a previous construction
phase (earth and wood) from Traianus' time can-
not be excluded. It was presumably left during
Gallienus' reign. The following military forma-
tions are known: ala I Asturum, ala I Flavia Gae-
tulorum, ala I Claudia Gallorum Capitoniana,
and probably Cohors III Gallorum. 
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