TURNURI DE

PORŢI

LA CASTRELE ROMANE
DIN DACIA

Lips·a unor studii teoretice recente asupra castrelor romane din Dacia
ne-au determinat să ne ocupăm de un sector delimitat şi anume de studiul turnurilor de poartă al castrelor romane. Pentru uşurarea problemei, prezentăm în cele ce urmează un repertoriu al porţilor cunoscute
la castrele din Dada în funcţie de forma şi data ridicării lor ·În piatră.
1. DROBETA-TURNU SEVERIN. Cele patru porţi ale castrului sînt identice
ca formă şi dimensiuni. Porta praetoria se găseşte pe latura de sud a castrului,
contrar regulilor de castrametaţic anticăl.
Porţile au dC'schiderea de circa 3 m şi sint flancate de două turnuri interioare,
patrate, cu un ieşind de 0,70 m faţă de linia exterioară a zidului de incintă. Spre
spaţiul porţii fiecare turn era prevăzut cu doi pilaştri de cărămidă care susţineau
probabil o poartă de lemn. Intrarea în turnuri a fost găsită pe latura opusă incintci. Zidurile turnurilor aveau o grosime de 0,80 m2.

Castrul a fost construit de cohors 1 Antiochensium în perioada dintre cele
cu daciia.

două

războaie

2. RACARI. Porţile castrului sînt identice, iar porta praetoria <'Ste pe latura
de est (pl. 1, fig. 10). Porţile au o deschidere de 3,45 m şi sint flancat<' de două
turnuri cu planul aproape patrat a\·ind un ieşind de 0,15 m. Pilao:;trii dubli care
susţineau porţile de lemn sint retraşi cu 2,10 m spre interior faţă de linia zidului
exterior. Intrarea în turnuri se făcea prin latura opusă frontului 4 • Porţile au fost
baricadate cu ziduri tîrzii".

· 1 Pentru problema orientării castrelor şi a regulilor de construcţie, vezi Gr. F'lorescu, Castrul roman de la Răcari, în ArhOlt, IX, 51-52, 1930, p. 3~6. nota 2;
V. Christescu, Istoria militară a Daciei romane, Bucureşti, 1937, p. 128-133; M. Macrea, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 227 după Hyginus, De munitionii:Jus
castrorum, p. 56.
2 Gr. Florescu, Castrul roman Drobeta (Tr. Severin), în RIR, III, 1933, p. 39;
D. Tudor, OltRa, p. 283.
3 Gr. Florescu, op. cit., p. 37; D. Tudor, OltRa, p. 277.
4 Gr. Florescu, în ArhOlt, IX, 51-52, 1930, p. 382-383.
s D. Tudor, 0ZtR3, p. 301.
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Castrul a fost construit de un numerus de mauri in timpul lui
lui Hadrian 7 •

Traian~

sau a

3. COPACENI. Din castru s-a păstrat numai latura de est. Poarta dezvelită in
întregime (pl. II, fig. 5) are o deschidere de 3,05 m şi este flancată de două turnuri
de 4,15 X 5 m. Turnurile au un ieşind de 0,35 m realizat prin îngroşarea zidului de
incintă. Poarta avea doi pilaştri în prelungirea curtinei. Zidurile turnurilor av(.'au
o grosime de 0,80 m exceptind cele dinspre est groase de 2 m. Intrarea în turnuri
se făcea prin latura interioară, opusă zidului de incintă a castruluiB.
Castrul a fost ridicat de numerus Burgariorum et VHedariorum (CIL, III, 13795)
in 137-138 e.n. şi rcfăcut radical de acelaşi numeru.s in anul 140 e.n. din ordinul
procuratorului provinciei, Iulius Fidus Aquila (CIL, III, 13796)~.
4. POIANA IHVOLAHI-ARUTELA. S-a păstrat porta praetoria şi cele două
porţi principale. Porta praetoria (pl. II, fig. 6), situatii la mijlocul laturili de est,
are <l deschidere de 2,70 m şi este ilancată de două turnuri patrate care inchid o
cameră de 1,80 X 1,5:! m. Turnurile au un i~ind de 0,30 m, lul1€ de 3,30 m. In prelungirea zidului de incintă apar şi aici doi pilaştri pe a căror linie interioară s-a
descoperit un prag 10• Porţile principale se deosebesc de port a praetoria.
Castrul a fost ridicat de Suri sagittarii in anul 138 e.n.".
5. RIŞNOV-CUMIDA V A. Au fost cercetate toate cele patru porţi ale castrului.
au o deschidere intre 4,10 şi 4,50 m !Şi sint in.cadrate de bastioane patrate
cu laturile intre 4,30-4,GO X 4,30---4,60 m (pl. I, fig. 7, 8). Ieşindul bastioanelor esk
de 0,35-0,40 m. Exceptind poarta de nord-est, celelalte sint blocate parţial de ziduri
construite ulterior. La poarta de nord-est apar două contraforturi spre deschiderea
Porţile

porţii'2.

Castrul a fost ridicat în

piatră

probabil în prima

jumătate

a secoluh.lli. II e.n. 1a.

Gr. Florescu, în ArhOlt, IX, 51-:12, 1930, p. 392.
D. Tudor, OltR 3 , p. 302.
s Idem, p. 272.
9 Idem, Castra Daciae Inferioris V-Vll, in Buletinul Muzeului Militar Naţional,
nr. 9-10, 1941-1942, p. !:15-101; D. Tudor, OltR 3, p. 274-275; Cristian M. Vlădescu,
Gh. Poenaru Bordea, Un segment din limes Alutanus. Fortificaţiile romane din
jurul masivului Cozia, in BMI, XLI, 3, 1972, p. 30.
10 D. Tudor, Castra Daciae Inferioris IV. Castrul şi te!'mele romane de la Bivolari
pc Olt, in BCMI, XXXV, 1942, p. 143-145; D. Tudor, OltR 3 , p. 266-270; Gh. Poenaru
Bordea, Cristian M. Vlădescu, Date noi în legătură cu castrul Arutela, in SCIV, XX.
1, 1969, p. 101-113; D. Tudor, Gh. Poenaru Bordea, Cristian M. Vlădescu, Rezulta6

7

tele primelor două campanii de săpături arheologice in castrul roman din Poiana
Bivolari. Arutela I-II, in Studii şi materiale de muzeog1·ajie şi istorie militară,
2-3, 1969-1970, p. 8-46; Cristian M. Vlădescu, Gh. Poenaru Bordea, în BMI, XLI,
3, 1972, p. 27-28.
li CIL, III, 12601, a-h= 13793, 13794.
12 N. Gudea, Ioan I. Pop, Castrul roman de la
cercetarea limesului de sud-est al Daciei romane,
13 Idem, p. 63.

Rîşnov
Braşov,
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6. SLAVENI. Este cel mai mare castru de pe Zimes Alutanus. Nu avem infordespre porţile castrului anterior celui severian. Porta praetoria şi porta decumana ale castrului se•Terian au fost săpate de Gr. Tocilescu, dar nu avem inforJnaţii precise despre eleH Porţile principale sint identice {pl. III, fig. 4). Deschiderea
porţilor între contraforturile aflate, atit în prelungirea zidului de incintă, cît şi in
prelungirea laturilor dinspre interior a turnurilor, este de 3,50 m. Turnurile de
5,95 X6,25 m aveau un i~ind de 0,55 m cu colţurile uşor aplatizatets.
Castrul a fost construit de Ala 1 Hispanorum în anul 205 e.n.t 6

maţii

7. RACOVIŢA. Este unul dintre ultimele castr-e construite rpe limes Alutanus.
Au fost săpate cele patru porţi in intregime. Porta praetoria este cea mai mare,
arc o deschidere de 5,73 m şi este flancată de două turnuri de 5,10 X4,75 m (pl. I,
fig. 9). Celelalte porţi au o deschidere de circa 4,75 m şi sînt flancate de turnuri
aproape patrate a căror dimensiuni au mici diferenţieri de la o poartă la alta.
Zidul de incintă este îngroşat cu 0,35 m pe o porţiune mai mare decit lăţimea
turnurilor. In prelungirea acestui Jeşind spre deschiderea porţii a fost construit din
cărămidă cite un contrafort lat de 1,20 mti. Sărăcia materialului arheologic, lipsa
\'alului şi şanţului au dus la ipoteza părăsirii castrului inainte de a fi terminatts.
Data construirii sau părăsirii lui rămîne necunoscută.

8. JIDA V A. Este cel mai mare castru de pe limes ,Transalutanus. Porta praetoria
principale sint identice (pl. 1, fig. 3). Intrarea dublă, marcată de pilaştrii
este largă de 3,80 m. Porţile sint flancate de turnuri patrate cu un ieşind de
0,25 m. Porta decumana are doi pilaştrii in prelungirea zidului de incintă şi o deschidere de 3,30 m (pl. 1, fig. 2). ,Turnurile care o încadrează sînt aproape patrate,
măsurînd în exterior 5,40 X 5,65 mt 9 •
Castrul a fost construit probabil după Septimius Severus<=o.
şi porţile

9. BUCIUM!. Porta praetoria aflată pe latura de sud-est a castrului are o deschidere de 8 m împărţită în două culoare de 4 şi 3 m de un pinten lat de 1,05 m şi
lung de 5,80 m (pl. I, .fig. 6). Pintenul începe de la linia din spate •a zidului bastioanelor şi se ridică doar cu 0,40-0,50 m deasupra nivelului drumului antic. Poarta
este flancată de două hastioane dreptunghiulare de 7 x 5 m cu un ieşind de 1,50 mzt.
10. CITERA-POROLISSUM. Au fost săpate porţile de pe laturile lungi ale castrului. Porţile aveau o deschidere de 4 m !Şi erau flancate de turnuri dreptunghiu-

D. Tudor, Castra Daciae Inferioris II. Castrul şi aşezarea romană de la Slă
în BCMI, XXXIII, fasc. ,105, 1940, p. 35.
t5 D. Tudor OltR1, p. 310.
16
CIL, III, 13800. Publicată de Gr. Tocilescu în AEM, 1896, p. 80, nr. 7; idem,
I'ouilles, p. 120.
17 D. Tudor, Castra Daciae Inje1·ioris, III. Castrul Racoviţa A.rgeş, în BCMI,
XXXIJI, 1940, p. 36-37; Idem, OUR 3 , p. 298.
18 1dem, în BCMI, XXXIII, 1940, p. 40. ,
19 D. Tudor, OltR 3 , p. 295.
20 Jdem, p. 322.
21 E. Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel, C. Pop, Castrul mman de la Buciumi. Contribuţii la cercetarea limesului Daciei Porolissensis, Cluj, 1972, p. 18-19.
14

l'eni-Romanaţi,
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de 1,40 m in afara zidului curtineF 2 • Pe planul castrului se obdouă contraforturi inspre spaţiul porţii, in dreptul zidului:: de
(pl. L fig. 12).

Iare cu un
sC'rvă

ieşind

existenţa

incintă

a

Caslrul se prPSupune a fi construit in timpul lui Antoninus Pius2 3 .
11. ILIŞUA. Torma a săpat poarta de pe latura de sud, mai bine păstrată. (pl. 1,
fig. 11). Poarta are o deschidere de 8 m şi era împărţită in două culoare inegşÎe· qe
un pinten, care incC'pC'a de la linia din spate a bastioanelor. Era Ilancată d~. turnuri drcptunghiulare cu un ieşind de circa 1,5 m. Poarta a fost blocată de
~id
·.

un·
!

\ ·~ 1 j

Castrul dC' piatră a fost ridicat de ala 1 Tungrorum Frontoniana proba;bil in
vremea lui :\ntoninus Pius 25 .
12. INLACENI. Au fost săpate toate cele patru porţi ale cas~rului, dar q~telc
t(•hnice au rămas nepublicate. Se ştie doar că bastioanele porţilor sint patl:'l.ll~ţer<:>
!?i au suferit numet·oaS<' refaceri. Porta praetoria {pl. 1, fig. 5) este imp~ţiţA. ~n
două culoare printr-un zid. Port.a decumana este blocată 26 , de asemenea,, ..{iind
parţial blocată ~i .porta prindpalis sinistra (pl. 1, fig. 4). Din planul castru~).li. se
poate deduce că unul din culoarele porţii praetoria a fost blocc;t de un ~i4.. de
asemenea porta principalis dextra. La lnlăceni IipsPSc turnurile de colţ, i~t; turnuri!<' intermediare sint suplinite de grupuri df' cite două contraforturi. ·
·

M. Mac rea presupune ridicarea castrului de piatră dr:- cohors IV Hispanorttm. în
timpul împăratului Caracalla 27 • Argumentele nu sint însă .::onvingătoare.
13. GHERLA. La mijlocul laturii de PSt a Iost descoperită porta praetoria. P-oarta
an' o dPSchidf'N' de 3,50 m şi este flancată de două bastioane dreptunghiulare..care
ies in afara zidului de incintă cu 4 m2B.
'·.• .' ·

Pentru datare a fost folosită o inscripţie dedicată de ala II Pannoniorum. împă
ratului Antoninus Pius pentru ridicarea pretoriului in piatră. Inscripţia datează
din anul 143 e.n.zu.
·',

?.! M. Macrea, D. Protase, M. Rusu, Şantierul arheologic Porolissum, in Materi'all?,
VII, 1961, p. 375.
23 Idem, loc. cit.
2t C. Torma, Az also-ilosvat romai allotabor s miiemlekei. Helyirati vrizlat. 1-so
kozlemimy, in ErdMuztvk, III, 1864, p. 11 sqq.
~5 C. Daicoviciu, Micia 1. Cercetări asupra castrului, in ACMIT, III, 1930-1'931,
p. 17, nota 14., după A. Buday, A szolnok-dobokai romai taborhelyek jelentOsege,
Cluj. 1911, p. 10.
~" M. Macrea, L. llu..:dugan, G. Ferenczi, K. Horedt, 1. Pop<:'Scu, 1. L RU.ssu,
z. Szel<<'ly, N. Va5iu, 1. Winkler, Despre rezultatele cercetărilor întreprinse de
şantierul arheologic Sf. Gheorghe-Breţcu 1950, in SCIV, II, 2, 1951, p. 304---:-305.
2 7 M. Macrea, Apărarea graniţei de vest şi nord-est a Daciei pe timpul împăra
tului Caracalla, in SCIV, VIII, 1. 195i, p. 239.
~B V. Christescu, op. cit., p. 135-136; vezi şi Rep. ms.
2 9 J. Ornstein, Vom 1·omischen Kastell bei Szamos-Ojvar, in JOAI, XI, '1908,
DPiblatt, col. 207-208; V. Christescu, op. cit .. p. 136.
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Castrul de la Breţcu se deosebeşte de celelalte castrf'
din Dacia datorită zidului dublu care îl înconjoară 3(l. Porţile de est, vest şi sud sînt identice, au o deschidere de 4,50-5 m şi sînt flancate de turnuri patrate cu latura de
:1 m (pl. Il, fig. 2). Ele sint cuprinse intre zidurile de incintă, cel~ două ziduri formînd două din laturile lor. Porţile de est şi vest mai sînt flancat.0 şi de dou<-1
platforme obţinute prin lărgirea spre interior a celui de al doilea zid de incintă.
Deo~bită este poarta de nord, a carei deschidC're este de 4 m eşi care este flancată
de două turnuri de 5,50 X 9,70 m (pl. Il, fig. 1). Lăţimea turnurilor s-a ob~inut prin
distanţarea celor două ziduri care înconjoară castruPt.
14.

BREŢCU-ANGUSTIA.

tn •castru sint atestate coho1·s 1 Bracaraugustanorum şi cohors 1 Hispanorum. Construirea castrului este datată ipotetic in timpul războaielor cu daciP~.
15. POIANA BIVOLARI-ARUTELA. La porţile princip:::lie lipsC'sc turnurile de
Porta principalis dextra (pl. Il, fig. 12), cu o deschidere d(' :2,85 m. (>sle
marcată de doi pinteni lungi de 1,90 m. Pintenii se termină cu cite un contrafort
de. 0,60 X0,64 m. In extrC'mitatea estică a lor apar ca şi la porta praetoria contratorturi de O, 75 X 0,80 m. In lre contrafort urile din faţă apare un pavaj care se păs
poartă.

trează

şi

intre contraforturilc aceluiaşi pinten. Nu ştim dacă poarta a fost acoperită formînd astfel un turn unic. In exterior apare cite un ieşind de o parte şi de
cealaltă a porţii de 0,35 >< 1,50 m. Forta principalis sini.~tra (pl. II, fig. 10) arC' mici
deosebiri faţă de porta principalis dextra. Pintenii .sint lungi df' 1,80 m, dar lipse.-;c
contraforturile dinspre interior şi este pavală pe toată dcschiderea'·' 1•
. 16. TITEŞTI. Castrul are numai două porţi: porta praetoria şi porta decumarw· 11
(pl. Il, fig. Il, 13). Deosebirile faţă de porta principali.s sinistra df' la Bivolari sint

mici·· şi privesc doar diferenţele de dimensiuni dintre lungimea pintC'nilor. Din
planul porţilor executate de P. Polonic reiese existenţa unui ieşind de 0,35 m'1:;.
Acest ieşind făcea corp comun cu contraforturile care susţineau probabil poarta.
nici o indicaţie cu privire la data ridicării lui. După tehnica de cona zidului de incintă, sprijinit in interior de contraforturi dispus(' la distanţe
egale, tehnică folosită şi la •castrele apropiate de la Copăceni şi Bivolari, s-a
presupus ridicarea lui in ·aceeaşi perioadă, de aceleaşi trupe, Suri sagittarii sau
numerus Burgariorum et Veredarioruma6. Aceste trupe mutate ulterior la Slăveni
şi Romula nu mai folosesc aceeaşi tehnică de construcţie" 7 •
· Nu

există

strucţie

30

incintă dublu s-a descoperit şi la castrul de la Hoghiz, vezi K. Horedt.
arheologice din regiunea Hoghiz-Ugra şi Teiuş, in Materiale, I, 1953,

Zid de

Cercetări

p. 788.

M. Macrea şi calah., op. cit., p. 291.
Idem, p. 295.
33 Vezi nota 10.
34
D. Tudor, in Buletinul Muzeului Militar Naţional, nr. 9_:_1'0, ·t94l-l9t:Z, .p.
98-99; idem, OltRa, p. 314.
35 Cristian M. Vlădescu, Gh. Poenaru Bordea, op. cit., p. 32, fig. 13.
31

a2

36

37

ldem, p. 30.
ldem, p. 31.
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17. SARAŢENI. Poarta de pe latura de nord a castrului (pl. JI, fig. 9) constă
dintr-un singur turn dreptunghiular de 8X6,25 m. Latura ~ui nordică este fonnată
de curtina castrului38.
Castrul a fost garnizoana trupei cohors 1 Alpinorum şi nu este datat.
18. VEŢEL-M1C1A. A fost săpată poarta de pe latura de sud a castrului (pl. 1,
fig. 1). Poarta era flancată de două turnuri aproape patrate cu zidurile foarte
groase de 1,70 m, iar cel dinspre front de 2,10 m. La exterior, corespunzător zidurilor de est şi Yest, apar două ieşinduri de 0,90 m. Poarta este împărţită de un zid
lat dP 2,20 m in două culoare egale de 1,90 m39.
Castrul sc consideră că a fost ridicat în piatră in timpul lui ~.<\ntoninus Pius,
cind la Micia sint atcst~te trei corpuri de trupă: cohors II Flavia Commagenorum,
cohors 1 Vindelicorum, aLa 1 Hispanorum Campagonum40.
19. VARADl.'\-ARCJD.-tVA. Ca formă porţile castrului se aseamănă. Porta praetoria (pl. II, fig. 3), cea mai mare dintre ele, are spaţiul porţii împărţit de un zid
lat df' 1,20 m in două culoare egale de 3,80 m. Este flancată de două turnuri dreptunghiularc de 8,40 X 4,65 m., cu un i~ind de 0,80 m. De ambele părţi ale porţii,
paralel cu zidul de incintă, se ridicau două ziduri J.ungi de 10 m. Porţile (principale
(pl. II, fig. 4) aveau o deschidere de 3,45 m şi turnlU'ile de 8,50X3,15 m. Porta
decumana (pl. II, fig. 7) este cea mai mică, avînd o deschidere de 3,15 m şi turnlU'ile de 8,50 X 2,80 m. Din colţurile interioare ale tlU'nurilor, care flancau cele
trei porţi, pornea un zid oblic gros de 0,80 rn, care întîlnea via .sagula.ris-11.
Castrul de piatră a fost ridicat de cohors 1 Vindelicorum !La o dată nedeterminatău.
20. BUMBEŞTI. Se păstrează două porţi, pe laturile de sud-vest şi sud-est. Porţile
<'li o deschidere de 4,50-5 m şi sint flancate de cilte două turnuri dreptunghiulare
de 9,75X3,90 m. Lipseşte ieşindul. La porta decumana (pl. II, fig. 8) apar două
contraforturi, aflate în prelungirea zidului dinspre interior a turnurilor. Zidurile
turnurilor aveau o grosime de 0,80 m. Excepţie fac ziduri'le care flancau intrarea,
groase de 1,30 m şi zidul dinspre exterior, gros de 1,70 m. Poarta era acoperită
de o boltă de cărămidă 4 J.
Castrul a fost ridicat de cohors 1 FLavia milliaria Brittonum în anul 201 e.n. 44 •
21. BOLOGA. Toate porţile sînt flancate de turnuri cu ieşind semicircular. Pe
latura de est se află port.a principalis dextra (pl. III, lfig. 7) a cărei deschidere este
împărţită in două culoare incgale de 2,35 m, respectiv de 3,25 m, de un zid lung
de 4,50 m şi lat de 1,70 m. Este flancată de două bastioane de 7,65 mX3,60 m.
Ieşindul semicircular are o rază de 1,75 m. In interior era umplut cu pietre prinse
cu mortar. Spre deschiderea porţii fiecare bastion avea două contraforiuri, primul
38 Z. Szekely, Sondaje executate de Muzeul regional din S/. Gheorghe, in Materiale, VIII, 1962, p. 332.
311 O. Floca, L. Mărghitan, Noi consideraţii privitoa1·e la castrul roman de la
Micia, în Sargetia, VII, 1970, p. 50-51.
40 C. Daicoviciu, op. cit., p. 24; cf. O. Floca, L. Mărghitan, op. cit., p. 56.
41 Gr. Florescu, Le champ romain de Arcidava, in 1stros, I, 1934, p. 65.
42 1dem, p. 72.
4 '1 D. Tudor, Castra Daciae 1nferioris, 1. Castrele romane de la Rumbeşti Gorj, în
BCM1, XXXIII, fasc. 106, 1940, p. 22, nota 1; idem, OZtRJ, p. 270-271.
44 CIL, III, 14485a: D. Tudor, în BCM1, XXXIII, fasc. 106, 1940, p. 31, nota. 1.
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la jnceputul curburii, iar al doilea la colţul interior 45. Aceste contraforturi se
întîlnesc şi la celelalte porţi. Porta principalis sinistra (pl. III, !'ig. 6) are o deschidere de 7,40 m, împărţită in două culoare de un zid median. Bastioancle sînt
incgale, cel de nord fiind mai mare. Ieşindul semicircular depăşeşte zidul de incint.:'i cu 1,50 m, respectiv 1,55 m şi este umplut cu pietre ca şi la porta principalis
dextra. Bastioanele nu au ziduri laterale, valul intrind in bastioanc pe toată
inălţimea lui 46 • Porta praetoria se aseamănă cu porta principalis sinistra, dar îi
lipseşte zidul median din deschiderca porţii. Porta dccumana (pl. III, fig. 5) este
cea mai mare dintre porţi. Spaţiul porţii, de 7,60 m este flancat de două bastioanc
cu un ieşind semicircular de 2,10, respectiv 2,15 m. Pe latura din spate, spre deosebire de celelalte porţi, bastioanele aveau cîte un contrafort care susţinea zidul
datorită pantei pronunţate a valului. Poarta a fost blocată de un zid gros de
0,85 m pe linia contraforturilor din faţă şi spaţiul porţii a fost umplut cu pămint
pînă la îniUţimea valului'7.
Castrul a fost construit in piatră de cohors 1 Aelia Gaesatorum şi cohors Il
Hispanorum la o dată încă neprecizată 4 S.
22. BUCIUM!. Porţile principale şi porta decumana sint flancate de turnuri cu
ieşind semicircular. Porta principalis sinistra (pl. III, fig. 3) se află pc latura de
nord-est, are o deschidere de 8,80 m şi este împărţită de un zid în două culoare
egale de 3,80 m. Bastioanele care o flanchează au 8,60X6,30 m şi un ieşind sernicircular de 3,25 m. Porta principalis dextra (pl. III, fig. 2) are o deschidere de
1',30 m şi este flancată de bastioane apropiate ca dimensiuni de cele ale porţii de pe
latura de nord-est. Lipseşte zidul median. Porta decumana (pl. III, fig. 1) are deschiderea de 3,75 m şi este flancată de bastioane al căror ieşind semicircular este
de 1,35 m. Poarta nu a fost circulată~~.
Castrul de piatră a fost ridicat de cohors II Nervia Brittonum la sfîrşitul sec. II
- jnceputul sec. III e.n.so.
23. ROMANAŞI. S-a descoperit parţial poarta de pe latura de vest. Spaţiul portii
are 4,30 m şi este flancat de două bastioane, lungi de 7,30 m şi late de 4,20 m,
respectiv 5,20 m cu un ieşind de 1,85 msl. Ieşindul era de o formă neprecizată,
probabil scmicircularăs2.
Castrul a fost construit de cohors 1 Hispanorum quinquenaria la o dată încă
neprecizată.

24. POMET-POROLISSUM. Avem doar

Era

flancală

de>

două

bastioane cu

ieşind

informaţii generale despre poarta de esl
semicircular. Poarta era compartimentată

4
5
46

M. Macrea, Castrul roman de la Bologa, în ACMIT, IV, 11932-1938, p. 215-219.
N. Gudea, Castrul roman de la Bologa, în Apulum, X, 1972, p. 132.

41

Idem, p. 127-128.
1dem, p. 148.

48

M. Macrea, E. Chirilă, N. Gudea, V. Lucăcel, C. Pop, Castrul roman de la
Buciumi, in ActaMN, VI, 1969, p. 149-159; E. Chirilă şi colab., op. cit., p. 17-19.
so M. Macrea, în SCIV, VIII, 1, 1957, p. 238.
51 M. Macrea, M. Rusu, I. !Mitrofan, Şantierul arheologic Porolissum, în Materiale,
VIII, 1962, p. 499-500.
5 2 Informaţie T. Mitrof2.n, căruia îi mulţumim şi pe această cale.
49
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de un zid in două culoare inegale, destinate unul vehiculelor şi celălalt pietonilor.
Compartimentul de sud a fost blocat printr-un zid. La bastionul de sud s-au
observat două refaceri, dintre care prima radicală 5 a
Castrul de piatră a fost terminat in anul 213 e.n.-'>4.
25. CAŞEI. Informaţiile tehnice referitoare la porţi sint' reduse. Ştim doar că
turnurile porţilor pătrund in interior 4 m, iar partea semicirculară iese in afara
incintci 3 m:;s (pl. III, fig. 1). Din planul castrului publicat de Ern. Panaitescu se
pot face unelc> precizări cu privire la porta principalis dextra (pl. III, fig. 9) aflată
pe latura de nord a castrului. Poarta are o deschidere de circa 7 m şi este flancată
de două bastioane inegale cu un ieşind semicircular de 4-5 m. Spaţiul porţii este
împărţit de un zid lung de circa 5,5 m. Culoarul estic este blocat de un zid care
incepe din extremitatea nordică a zidului median. Nu ştim dacă zidul este tîrziu
sau forma o eventuală platformă de luptă. Pe o porţiune de 2,5 m de o parte şi
de cealaltă a bastioanelor zidul de incintă este îngroşat cu 0,50 m, iar spre interior,
lipit de bastion, apare un contrafort. Bastioancle intermediare de pe curtină au de
asemenea iC'Şindul semicircular.
Dintr-o inscripţie dedicată de colwrs I Britan.nica, Iuliei Augusta, mama lui Oaracana, s-u dedus ridicarea in piatră a castrului intre anii 212-217 e.n.s6 •

Din materialul prezentat rezultă existenţa a nouă castre ou porţi flancate de turnuri patrate sau aprqpiate de această formă a căror caracteristică generală constă in existenţa unui ieşind redus ca dimensiuni între
0,15 m şi 0,70 m.
In general ieşindul face parte integrantă din corpul turnului, fiind o
corespondenţă intre dimensiunile laturii interioare, paralelă cu el şi acesta.
O excepţie se observă la castrele de la Bivolari unde ieşindul însumează
şi contraforturile construite in prelungirea lui şi castrul de la Racoviţa
unde ieşindul depăşeşte lăţimea turnului. Zidul dinspre exterior al turnurilor, împreună cu ieşindul, depăşeşte uneori cu mult grosimea celorlalte
zi·duli şi chiar a zidului de incintă . .Din acest motiv ieşindul apare la aceste
turnuri ca o îngroşare suplimentară a zidului de front. In cazul castrului
de la Răcari, ieşindul ruu mai are acest rol datorită extinderii in acee~i
măsură a camerei interioare a turnului (vezi pl. 1, fig. 8).
Porţile au o deschidere intre 2 şi 5 m mărginite rle două contraforturi in
prelungirea zidului de incintă la Bivolari, Copăceni, Rişnov, Racoviţa
sau contraforturi duble la Drobe1.a, Inlăceni, Jidava, Răcari, Slăveni.
Aceste contraforturi sau pilaştrii se presupune că susţineau porţile propriu-zise de lemn.
53 M. Moga, Traiul populaţiei daca-romane şi barbare la granita de vest a
Daciei, in SCIV, 1, 1, 1950, p. 132-133.
M M. Macrea, in SCIV, VIII, 1, 1957, p. 222-225.
55 Em. Panaitescu, Castrul roman de la Căşei. Din cercetările nouă (1929), in
ACMIT, II, 1929, p. 326.
58 Em. Panaitescu, Le limes dacique. Nouvelles fouilles et nouveaux resultats,
in BSH, XV, 1929, p. 79-80.
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de turnuri şi ieşind redus, in
lim'itele actuale ale datărilor se întîlneşte în Dacia de la Traian pînă la
Septimius Severus. Se observă totuşi o diferenţă intre cele ridicate în
prima jumătate a sec. II şi cele severiene, datorită ingroşării zidurilor
turnurilor la cele din urmă, respectiv la Jidava şi Slăveni. La Slăveni
apare şi o altă particularitate, anurne ieşindul .este ·UlŞOr aurbat cu colţurile
aplatizate, după cum ~reiese din planul castrului 57 . Inexistenţa unei descrieri a!nănunţite a acestor turnuri de poartă nu permite încadrarea lor
intr-un alt tip 'S·au vari·antă.
Turnuri de poartă apropiate ca plan şi formă cărora însă le lipseşte
ie.Şindul caractelfistic majorităţii turnurilor de poartă a castrelor din
Dada, se intilnesc pe limesul din Britanrnia construit de Hadrian, la cas"'"
trele de la Wallsend 58 , BenwelJ51l, Rudchestcr 1H1, Haltonchesters 61 , Chesters02, Housesteads 63 , Greatchesters 64 şi Birdoswold 65 . Turnuri de por~i
fără :ieşind se intilnesc şi pe continent la Okal'ben, Hofheim, Hedderheim,
la Wiessbaden poarta de est, toate ridkate in perioada Vespasian-Domiţian66. Ieşindul lipseşte ·Şi la unele oa;stre ridicate mai tîrziu, în timpul lui
Marcus Aurelius sau chiar ulterior. De ex.emplu, castrul ele la Butzbach
reconstruit spre sfîrşitul sec. II are turnuri de poartă patrate fără ieşind 67
sau poarta de vest a castrului de La Schlog.en, datat in aceeaşi perioadă,
este flancată de turnuri patrate ,cu latura de 3 m, fără ieşirnd 68 •
Ieşindru.l fledus apare La turnurile porţii de noi1d-vest a castrului legiunii
VIII! Hispana de la Eburacum-York, construit in anii 107-108 e.n. 6n
Acest ieşind există de asemenea la turnurile porţilcr castrului de la
de

poartă, încadrată

57

D. Tudor, OltR 3, p. 307.
J. Collingwood Bruc-e, The Handbook to the Roman Wall, ed. a Xli-a, Newcastle, 1966, p. 42-43: E. Birley, Research on the Hadrian's Wall, Kcndall, 1961.
p. 159.
SY J. Collingwood Bruce, op. cit., p. 49; E. Birley, op. cit., P. 63.
60 J. Collingwood Bruce, op. cit., p. 63; E. Birley, op. cit., p. 165.
61 J. Collingwood Bruce, op. cit., p. 69-70; E. Birley, op. cit., p. 170.
62 J. Collingwood Bruce, op. cit., p. 83-84; E. Birley, op. cit., p. 172.
63 J. Collingwood Bruce, op. cit., p. 113; E. Birley, op. eit., p. 179.
64 J. Collingwood Bruce, op. cit., p. 143; E. Birley, op. cit., p. 188.
ss J. Collingwood Bruce, op. dt., p. 163; E. Birley, op. cit., p. 196.
6
6 T. Bechert, Romische Lagertore und ihre Bauinschriften, în BJ, 171, 1971, p. 257.
67 H. Schonberger, Zur Grosse des Erdkastells in Butzbach, in Saalburg Jahrbuch.
Bericht des Saalburg Museums (in cele ce urmează SJ), XXII, 1965, p. 23.
68 L. Eckhart, Das ramische Donaukastell Schlăgen in Oberosterreich, în RLiO,
XXV, 1969, p. 21-22.
69 T. Bechert, op. cit., p. 229-231.
5e
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Klinzing 70 , construit in piatră intre 140-150 e.n. 71 şi la Echzell a cărui
fază de piatră este datată tot la mijlocul sec. II e.n. 72 •
Putem considera că această variantă arhitecturală a turnurilor de
poartă, cărora le lipseşte ieşindul sau este foarte mic, apare şi in alte
provincii ale Imperiului din sec. I pînă in sec. III e.n.
Incadrate tot de turnuri cu plan patrulater, dar deosebite de cele prezentate sint porţile castrelor de la Buciumi (porta praetoria), CiteraPorolissum, Ilişua şi Gherla. Deosebirea constă in ieşindul pronunţat al
turnurilor de poartă, ieşind care variază de la castru la castru intre
1,40 m şi 4 m. Prin acest ieşind prommţat se anulează unghiul mort dintre
platforma turnului fără ieşind sau cu ieşindul foarte mic şi baza zidului.
Zidurile acestor turnuri sint egale ca grosime.
Deschiderea porţii este mai mare şi este împărţită in două culoare
de un zid median la Buciumi şi Ilişua. Aceste castre devin întărituri cu
un rol mai mult defensiv, apărarea lor fiind facilitată de ieşindul turnurilor de la porţi şi de pe curtine. Rolul lor defensiv este marcat şi de bloearea spaţiului porţii intr-o perioadă ulterioară construirii lor.
Datarea este incertă pentru castrele din Dacia. Se încearcă datarea lor
in timpul lui Antoninus Pius, in legătură cu luptele din anii 157-159
sub conducerea lui Statius Priscus 73 •
Acest tip arhil"?ctural este intilnit in Imperiu atit la castrele de legiune,
cit şi la cele construite de trupe auxiliare.
Astfel la Isca SiZurum-Caerleon, lagărul legiunii II Augusta, turnurile
ies in afara incintei 3,3 m. In această formă datea7..ă din timpul lui
Septimius SeYerus, dar sint o reconstrucţie a tlllrnurilor traiane 74 • Castrul
de la Regensburg are porta principalis dextra flancată de turnuri cu un
ieşind asemănător 75 • Lagărul aparţine legiunii III Italica şi este construit sub Marcus Aurelius 70 • La Albing, lagărul legiunii II Italica.
turnurile porţilor de sud-est şi sud-vest au un ieşind de 2,6, respectiv
2,7 m 77 • Turnurile porţii de nord a castrului legiunii I Adiutrix de la
Brigetio-0-Szony au un ieşind de 3,4 m. Această fază a porţii corespunde
reconstrucţiei castrului distrus in timpul războaielor marcomanice şi este
datată in 170 e.n. 78 • La Carnuntum, lagărullegiunii Xllll Gemina, poarta
de est, datată in 170 e.n. 79 , coresprmde oa formă cu cele prezentate.
70

H. Schonberger, Romerkastell Kilnzing, Grabung 1962, în SJ, XXI, 1963-1964,

p. 71-77.
11

Idem, p. 62.
D. Baatz, Limeskastell Echzell, în SJ, XXII, 1965, p. 140.
7 3 M. Macrea, în SCIV, VIII, 1, 1957, p. 219.
~ 4 T. Bechert, op. cit., p. 256.
75 P. Reinecke, Die Porta principalis dextra in Regensburg, în Germania, 36,
1958, p. 89.
76 L. Eckhart, op. cit., p. 55-56.
77 M. Groller, Die Grabung in Kastell Albing, in RLiO, VIII, 1907, p. 162.
78 T. Bechert, op. cit., p. 249.
7 9 M. Groller, Die Grabungen in Carnuntum, in RLiO, VIII, 1907, p. 8, fig. 2.
72
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La castrele auxiliare se întîlneşte această variantă în aceeaşi perioadă.
Apare la Jntercisa-Dunaujvaros construită la mijlocul sec. II e.n. 80 şi la
Matrica-Szazhalombata81 • Tot in a doua jumătate a sec. II e.n. este atestată la Thamusida in Mau.retania, castru datat intre anii 166-170 e.n.A 2 .
Din timpul lui Septimius Severus datează poarta de sud-est a castrului de
la Volkenburg 83 şi poarta de sud-vest a oastrului de la South-ShieLdsH~.
Castrul de la Gheria el Garbia, datat intre anii 230-235 e.n. 85 , are porţile flancate de turnuri patrulatere, asemănătoare cu cele de la SouthShields.
In urma acestor datări se poate desprinde concluzia că şi această variantă arhitecturală nu es.te cuprinsă intr-un spaţiu geografic şi cronologic
restrins, ci este răspîndită in int~reg Imperiul atît in sec. II e.n., cit şi
in cel următor.
Pentru porţile castrului de la Br:eţcu nu s-au întîlnit analogii. Lipsa
ieşindului le poate înscrie in tipul de poartă intilnit pe limesul britanic
unde însă nu se cunoaşte zid de incintă du/blu pentru oastre. Un al doilea
zid interior apare la poarta de nord-vest a castrului de l·a Vindobona.
considerat de F. Kenner contemporan cu zidul de incintă 86 . T. Bechcrt
consideră .că cele două ziduri aparţin unor epoci diferite 87 . Ca neobişnuită
este considerată existenţa unui zid dublu la Hoghiz8 d, unde însă nu1 st'
cunosc porţile. In ce priveşte contemporaneitatea celor două ziduri paralele de incintă de la Breţcu şi Hoghiz cercetările viitoare vor putea
aduce precizările necesare.
Nu s-au intilnit analogii nici pentru turnurile porţilor castrelor de la
Burnbeşti şi Vărădia care se caracterizează prin raportul mare dintre.'
lungimea şi lăţimea lor. Ieşindul lipseşte la turnurile de la Bumbeşti şi
este destul de mic la cele de Iru Vărădia. Dublarea pe o porţiune de 10 m
a zidului de incintă la porta praetoria a castrului de la Vărădia a fost
explicată prin necesitatea creării a două platforme suplimentare de
iuptă 89 • Se presupune că in a:ceJaşi scop au fost construite turnurile~ porţii
de nord a castl·ului de la Breţcu90 •
80

L. Barkoczi, 1nterci$a 1, in ArchHung, XXXIII, 1954, p. 21, 40.
A. M6csy, A. Sztizhalombata - Dunafiiredi r6mai tabor es telepilles, în Archf:rt,
82, 1955, p. 53-60, 67.
82 T. Bechert, op. cit., p. 249.
a:J Idem, p. 250, fig . .14/6.
4
8 D. R. Wilson, Roman Britain in 1966, in JRS, 57, 1967, p. 177, fig. 5.
!!5 T. Bechcrt, op. cit., p. 25.
86 T. Bechcrt, op. cit., p. 233 după F. Kenner, în JCC, n, 1, 1904. Lucrarea lui
F. Kenner nu ne-a fost accesibilă. Pentru Vindobona, .vezi A. Neuman, Forschungen
in Vindobona 1 1948-1967, în RLiO, XXIII, 1967, p. 9-15.
B7 T. Bechert, op. cit., p. 232.
ss K. Horedt, op. cit., p. 791.
89 Gr. Florescu, în 1stros, I, 1934, p. 63.
90 M. Macrea, în SC1V, Il, 1, 1951, p. 291.
81
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Deosebită este şi poarta castrului de la Micia prin masivitate-a zidurilor
turnurilor, a zidului median şi prin existenţa celor două contraforturi
exterioare din prelungirea zidurilor laterale ale turnurilor. Apariţia acestor contraforturi, dacă sint contemporane cu incinta, se poate datora unor
condiţii locale pe care nu le cunoaştem.
Porţi constind probabil dintr-un singur turn întîlnite la Bivolari, Titeşti
şi Sărăţeni (?) sint cunoscute pe limesul britanic al lui Hadrian. Această
,·ariantă este folosită indeosebi la "milecastles" întărituri militare
de dimensiuni reduse a căror latură de nord era însuşi valul 91 • Ele aveau
porţile din zidărie masivă şi li s-au stabilit trei tipuri 02 • Tipul II corespunde ca formă cu porta principalis sinistra de la Bivolari şi cu porţile
castrului de la Titeşti. De formă identică dar de dimensiuni diferite sînt
portis quintana dextra şi portis quintana sinistra a castrelor de la Rudchester03 şi Chestersn~. Portes quintana nu s-au intilnit in Dacia nefiind
necesare, deoarece castrele nu sint plasate pe vreun val sau zid. Tipul
III al porţilor de "milecasllcs'" corespunde cu porta principalis sinistra de
la Bivolari. De dimensiuni apropiate şi asemănătoare ca formă de poartă
constind dintr-un singur turn al castrulll..li de la Sărăţeni sint portis
quintana sinistra şi portis quintana dextra a castrelor de la Benwell 95 şi
Birdoswold 06 .
In Dacia lipsa port_ilor principale s-a constatat pînă acum numai la
c.astrul de la. Titeşti. Nu este un caz singular şi nu este considerat neobiş
nuit. Indiferenl de dimensiunile castrului se întîmplă să lipsească turnurile de curtină sau de colţ (se cunosc exemple şi in Dacia), cit şi porţile
principale!l7. Porţile principale nu au fost depistate la Schlogen, Miltenlwrg Ost, precum şi la şase castre de pe limesul din Odenwa~Ld!JH.
lntr-un alt tip se inscriu turnurile de porţi cu una din laturi semicirculară. Acest tip este atestat cu siguranţă la cinci castre şi rămîne incă
i poteti·c la castrul de la Românaşi. La castrele de la Bologa şi Căşei toate
cele patru porţi sint incackate de astfel de turnuri, la Buciumi, porta
dccumana şi porţile principale. La castrul de la Pomet-Porolissum au
rost săpate toate porţile, dar nu avem informaţii decit despre una din ele.
Turnurile cu ieşind semicircular se remarcă prin masivitatea lor fiind
mai rezistente şi datorită formei, loviturilor dinspre exterior. La Bologa
n'zistenţa este mărită prin umplerea ieşindului semicircular cu pietre la
porta praetoria şi porţile principale şi prin intr:a!lea valului pe toată ·inăl1_imea lui in turnurile porţilor praetoria şi principalis dextr~. Umplerea

' 1

J. Collingwood Bruce, op. cit., p. 21; E. Birley, op.

"'2

Ibidem.
J. Collingwood Bruce, op. cit., p. 63.
Idem, p. 86.
Idem, p. 49.
Idem, p. 163.
L. Eckhart, op. cit., p. 27.
Ibidem.

!•J
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ieşindului

cu pietre prinse cu mortar apare şi la porta praetoria a oastrului de la Boiodurum-Passau...Jlnnstadt99 • Turnul porţii a fost construit
pe un fundament mai vechi de aoee~i formă, oare însă nu aparţine C€lei
mai timpurii faze a castrului. Castrul con:struit din pămînt sub Domiţian
este ridi•oat în piatră cel tîrziu la mijlocul sec. II e.n. 100
Ieşindul semicircular este atestat la una din porţile castrelor de la
\Veissenburg datat in timpul lui Traian 101 şi Schierenhof care nu este
ulterior sec. II e.n. 102 • Nu este exclus ca forma semidrculară a turnurilor
de la WeiStSenburg şi Schierenhof să se datoreze unor refaceri ulterioare. Din timpul lui Marcus Aurelius datează poarta de nord a castrului de la Lambesis 103 , deosebită însă de tipul intilnit în Dacia. Turnurile
porţii constau dintr-o parte semicirculară construită in afara zidului de
incintă şi dintr-o platformă obţinută prin îngroşarea zidului de incintă
inspre interiorul castrului. Poarta este împărţită in două culoare inegale
pentru pietoni şi vehicule 10...
In Britannia poarta de sud a castrului de la Risingham este flan·cată de
turnuri ·asemănătoare cu cele ale porţii de nord de la Lambesis 105 . Castrul
de' la Risingham este datat in timpul lui Septimius Severus 106 .
ln aceeaşi perioadă este datat castrul de la Utrecht, care are toate
porţile încadrate de turnuri cu ieşind semi.ci.rcular 107 • !n Africa, poarta de
nord .a •castrului de la Dimmidi-Tviessad. datată in 198 e.n .. este încadrată
tot de turnuri cu ieşind semicircular 10 B. Ca fiind construite la începutul
sec. III se consideră poarta de est şi porţile principale ale castrului de
la Collen 109 • ln Pannonia ieşindul ~emici.rcular este atestat pentru o
anumită perioadă la Contra Aquincum şi la turnurile de ·oolţ ale castrelor
de la Matrica şi Campona110 • La Matrica turnurile semicirculare se leagă
stratigrafic de str·atul din timpul lui Marcus Aurffiius, însă timpul relati\'
scurt dintre Marcus Aurelius şi Caracalla nu permite o delimitare certă 111 •
L. Barkoczi datează ieşindul semicircular în analogie cu ca:strele din Dacia.
Y9 H. Schănbcrger,
Das Rămerkastell Boiodurum Beiderwies zu Passau Tnnstadt, în SJ, XV, 1956, p. 57, fig. 11.
100 Idem, p. 75-76.
1o1 M. Macrca, în ACMIT, IV, 1932-1938, p. 232, nota 46.
1 102 Ibidem.
10J R. Cagnat, L'armee romaine d'Af1'ique et l'occupation militaire de l'Afrique
sr.,us les empereurs, Paris, 1892, p. 505.

••1o4:Jdem, p. 523.
105 Planul castrului, vezi E. Birley, op. cit., pl. XV.
· ·106 Roman Britain in 1935, in JRS, 26, 1936, p. 242-243.
101 T. Bechcrt, op. cit., p. 278.
108 Idem, p. 261, fig. 24./3.
"·109 Idem, p. 263, fig. 25ifL
110 L. BarK6czi, Intercisa Il, în ArchHung, XXXVI, 1957, p. 519.
111 L. Bark6czi, loc. cit.
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Asemănătoare ca formă şi dimensiuni cu turnurile de poartă cu ieşind
semicircular din Dacia sint turnurile porţilor de la castrele din Weissenburg, Sahierenhof, Boiodurum-Passau-Innstadt, Utrecht şi Collen, ridicate in sec. II e.n. şi inceputul sec. III e.n. In cazul că acceptăm datarea
castrului de piatră de la Bologa in timpul lui Antoninus Pius, cel mai tirziu
in timpul lui Marcus Aurelius 112 , atunci in Dacia apar printre primele
turnuri de acest tip.
Preluată probabil de la porţile oraşelor din perioada augusteică 113 de
către întăriturile militare din sec. II, această formă arhitecturală va
creşte, ca număr, spre sfîrşitul acestui secol şi jnceputul celui următor.
In secolul IV numărul lor devine predominant. Pentru exemplificare
putem numi castrele de la Drobeta 114 , Capidava 115 , Visegrad 116 , Pilismar6t117, Koln-Deutz (fort constantinian) 11 H, Alsey (fort din timpul lui
Valentinian I) 119 •
In funcţie de forma turnurilor care încadrează poarta propriu-zisă se pot
constata in Dacia două tipuri mari de porţi: porţi încadrate lde turnuri cu
plan rectangular şi porţi încadrate de turnw·i cu una din laturi de formă
semicirculară.

In cadrul primului tip in funcţie de ieşindul turnurilor în afara zidului
de incintă, se pot stabili două variante: turnuri a căror ieşind lipseşte sa;u
nu depăşeşte 0,70 m şi turnuri a căror ieşind depăşeşte 1,50 m. In cadrul
primei variante pot fi înscrise şi porţile constind dintr-un singur turn ale
castrelor de la Sărăţeni, Titeşti, Bivolari. De asemenea, turnurile recta.ngulare ale porţilor de la Breţcu, Vărădia şi Bumbeşti. Dar intrucit aceste
turnuri de poartă prezintă deosebiri destul de mari sintem înclinaţi să
le considerăm variante secundare ale tipului de poartă incadrat de turnud
rectangulare.

M. Macrea, in ACMIT, IV, 1932-1938, p. 232.
T. Bechert, op. cit., p. 260, nota 203, cu bibliografia referitoar<' la porţile'
oraşelor Frejus, Arles, Nimes, Autun.
114 Gr. Florescu, in RIR, III, 1933, p. 50.
m R. Florescu, Limesul dunărean in perioada tirzie a Imperiului roman, in
BMI, XLI, 3, 1972, p. 25, fig. 4.
uo S. Soproni, Der spătrtimische Limes zwischen Visegrcid und Esztergom, in
Limes romanus Konferenz Nitra, Bratislava, 1959, p. 134.
111 Idem, p. 136, fig. 3.
11s H. Schonberger, The Roman Frontier in Germany. An Archaeological Survey,
în JRS, 59, 1969, p. 181.
11 9 Idem, p. 184.
112

113
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Se observă o grupare relativă ,a tipuriJor ~i variantelor de porţi. Astf·el
pe limesul a1utan ridicat de Hadrian 120 , ·cît şi pe limesul transalutan
considerat ca fiind înfiinţat de Septimius Severus 121 inclusiv la castrul dl'
la Rişnov există porţi încadrate de turnuri cu planuri apropiate de patrat
şi cu ieşindul redus ·între 0,15 şi 0,50 m. Aceeaşi variantă apare la
Drobeta şi Răcari. Ea nu este întîlnită pînă acum in Dacia Porolissensis
şi Dacia Superior. Desigur, cercetarea castrelor de pe Oltul intra·carpatic
va purtea da un răspuns şi în funcţie de forma porţilor la problema împărţirii administrative a Daciei. Limesul estic şi castrele Daciei Supt'lrior
sint relativ puţin cunoscute. Sint cunoscute mai bine c-astrelc din Dacia
Porolissensis unde alături de porţile încadrate de turnuri cu plan rectanguLar 'CU un ieşind de peste 1,50 m, predomină castrele a căror porţi sînt
încadrate de turnuri cu ieşind semicircular. Această grupare n'gională,
corespunzînd oarecum cu împărţirea administrativă a provinciei, ne poate
conduce la ipoteza, deocamdată teoretică, a ridicării simultane sau la un
interval scurt de timp a unui grup de ,castre, ·din 01rdinul unl'i persoane,
respectiv a guvernatorului provinciei sau •a unui procurator. Nu ştim in
ce consta influenţa unui pmefectus castrorwn in alegerea tipului de turnuri pentru castrul său.
Tipul castrui.ui nu poate fi caracteristic trupelor aparţinînd unui anumit
popor. De exemplu pe limesul vestic majoritatea tt~pelor au venit în
Dacia in timpul războaielor dacice şi sînt diferite din punct de vedere a
prov·enienţei etnice. Trupe de hispani, brittoni, britani se intilnesc şi in
alte c.astre din Dacia 122 şi totuşi numai •in Dacia Porolissen<;is au construit
castre cu turnuri de poartă semiciroulare. Situaţia este similară şi in
restul Imperiului.
Datarea restrînsă a castrelor în funcţie de forma turnurilor de poartă
sau a altor părţi .arhitecturale presupune riscuri şi este practic imposibilă,
d€0Call1dată datorită persistenţei îndelungate a unui anumit tip sau variantă, precum şi a coexistenţei ambelor tipuri şi chiar a variantelor.
Descoperirile arheologice sint in măsură să rezolve problema datării .castrelor, deficitară încă pentru provincia Dacia.
DORIN ALICU

12° V. Christe~cu, Istoria militară ... , p. 123-124; C. Daicoviciu, TransAnt, p.
105 sq.; M. Macrea, în IstRom, 1, Bucureşti, 1960, p. 379-380; D. Tudor, OltK1,
p. 258-259.
121 V. Christescu, l.e t;·esor des monnais de Săpata df. Jos et la date du limes df.'
Za Valachie, în Istros, I. 1934, p. 75; idem, Istoria militară ... , Bucun•şti, 19:17,
p. 85, 124; D. Tudor, Consideraţiuni asupra unor ce1·cetări arheologice pe lime:s
Transalutanus, în SCIV, VI, 1, 1955, p. 78-79; id0m, OltR'I, p. 262-264.
122 D. Tudor, OltR'1, p. 344-351.
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TORTURME DER RdMERLAGER IN DAZIEN
(Zusammenfassung)
Der Artikel hat thcoretischen Charakter und behandelt einen beschrănkien
Abschnitt der romischen Militărarchitektur, nămlich die Tortlirme - aufgrund ihrer
Form - bei den Romerlagern in Dazien
Es konnten zwei Tortypen festgestellt werden: Torc, die von Tlirmen mit
viereckigem Grundriss flankiert sind und solche, deren Turme halbkreisformig
\'orspringcn. Im Rahmcn des ersten Typs gibt es, nach Gr6sse der Vorsprlinge,
zwci Varianten.
Eine gcnauc Zcitslellung kann flir die Torturmtypen nicht erzielt werden;
hingegen wurdc cine gcbielsmăssigc Gruppierung der Typeu ur1d Varianten d~r
Tortlirmc beobachtet.
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Planşa I. -

P1anuri~de porţi

încadrate" de turnuri rectangu1are: 1 - poarta de sud -

Veţe1-

Mitia (0. F1oca) ; 2 - porta decumana - 1 Jidava (D. Tudor); 3 - porta praetoria - Jidava
(D; ·Tudor) ; 4 - port a principalis sinistra - Inlăceni (M. Macrea) ; 5 - porta praetoria InHitert·i (M. Macrea); 6 - porta praetoria- Buciumi (E. Chiri1ă); 7 -poarta de nord-est Rişnov (N. Gudea); 8 - poarta de sud-est- Rîşnov (N. Gudea); 9 - porta praetoria- Racov-.ţa·.fD. Tudor); 10 - porta praetoria- Răcari (Gr. Florescu) ; 11 - poarta de sud !rlişua
· .. ,,., · (C. Torma); 12- poarta de sud-vest- Citera-Porolissum (M. Macrea).
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Planşa II. - Planuri de porţi încadrate de turnuri rectangulare (1-8), planuri de porţi
cu un singur turn (9-13): 1 - poarta de nord - Breţcu (M. Macrea); 2 - poarta de sud Breţcu (M. Macrea); 3 - porta praetoria - Vărădia (Gr. F1orescu); 4 - porta pyincipalis
dextYa - Vărădia (Gr. Florescu) ; 5 - poarta de est - Copăceni (D. Tudor) ; 6- poyta fwaeloria
- Bivolari (D. Tudor); 7 - porta decumana- Vărădia (Gr. Florescu); 8 - porta decumana
- Bumbeşti (D. Tudor); 9 -poarta de nord- Sărăţeni (Z. Szekely); 10- porta pyincipalis
sinistra - Bivolari (D. Tudor) ; 11 - porta fwaetoria - Titeşti} (D. Tudor) ; 12 - porla principalis dextra - Bivolari (D. Tudor); 13 - porta decumana - Titeşti (D. Tudor).
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Planşa III. - Planuri de porţi încadrate de turnuri cu ieşind semicircular : 1 - porta
decumana - Buciumi (E. Chirilă) ; 2 - porta principalis dextra - Buciumi (E. Chirilă) ; 3 porta principalis sinistra - Buciumi (E. Chirilă); 4 - porta principalis dextra - Slăveni
(D. Tudor); 5 - porta decumana- Bologa (N. Gudea); 6 - porta principalis sinistra- Bologa (N. Gudea); 7 - porta principalis dextra- Bologa (M. Macrea); 8 -poarta de est Căşei (Em. Panaitescu); 9 -poarta de nord- Căşei (Em. Panaitescu).
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