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1. Așezarea și istoricul cercetării
1.1. Geografia și localizarea sitului
Situl de la Războieni-Cetate este situat la aproximativ 1.7 km nord de râul Mureș, la
aproximativ 50 km în aval de Apulum-Alba Iulia și 30 km în amonte de Potaissa-Turda.
Astfel, castrul controla traficul pe Mureș și proteja minele de sare situate la sud de Războieni,
la Ocna Mureș, identificat cu anticul Salinae1. (Fig. Mischka_Rubel_Varga_01)
Așezarea romană este intersectată de la est la vest de drumul județean DJ107F, fiind
suprapusă de satul modern Războieni-Cetate. Cu ajutorul fotografiilor aeriene și a
descoperirilor întâmplătoare, putem constata că suprafața sitului este mai mare de 39 ha.
Castrul în sine și cea mai mare parte din vicus sunt situate pe o terasă la nord de râul Mureș.
(Fig. Mischka_ Rubel_Varga_02) Acesta este mărginit la nord de un deal cu o creștere relativ
rapidă în înălțime, ajungând la 470 m. Cu toate acestea, o parte din vicus se află la sud de
marginea terasei, în lunca Mureșului, la doar 2-3 m deasupra nivelului actual al râului.
Marginea terasei este aproape exact marcată de DJ107F.
Studiul nostru a beneficiat de circumstanțe fericite și, pentru prima dată în istoria
arheologiei provinciale romane, un castru al unei ala milliaria a putut fi prospectat, împreună
cu zona civilă asociată; doar părți din sud nu au fost accesibile, dar zona rămâne deschisă
pentru investigații viitoare și săpături arheologice.
1.2. Istoricul cercetării
Situl de la Războieni-Cetate (fostă Feldioarei Secuiască, Székelyföldvár în maghiară,
oraș Ocna Mureș) este cunoscut, ca atare, în literatura de specialitate, încă de la mijlocul
secolului al XIX-lea, când J. F. Neigebaur întreprindea, în anul 1847, primele săpături
arheologice2. Datorită materialului arheologic (cărămizi ștampilate, mai ales) s-a presupus,
încă din secolul al XIX-lea, că unitatea care a staționat aici a fost ala I Batavorum milliaria
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(Johann Daniel) Ferdinand Neigebaur (1783-1866) a fost o personalitate importantă a secolului al XIX-lea.
A fost de profesie jurist, având ca pasiuni scrierile și călătoriile. A ajuns cu o funcție militară la Iași, iar în ultimii
20 de ani ai vieții sale s-a ocupat mult de scriituri, cercetări cu privire la trecut și călătorii. A publicat, în anul
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J. F. Neigebaur, Dacien, Kronstadt, 1851, p. 243-245.
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(mai multe despre aceasta în secțiunea următoare)3. În anul 1960 s-a întreprins o săpătură de
salvare, necesară din cauza lucrărilor publice, în urma căreia a rezultat un bogat material
arheologic roman; castrul în sine nu a fost atins în cursul acestor săpături4. Acest material,
împreună cu rezultatele săpăturilor sistematice din castru, din anii 1995-2000 (parțial publicat
în Bota et al. 2004), au oferit baza pentru cele mai recente investigații care analizează, de
asemenea, o parte din materiale5. De remarcat este și contribuția importantă a profesorului de
gimnaziu, P. Popovici, care a ajutat la formarea unei colecții consistente, care include, printre
multe altele, cărămizi ștampilate și o inscripție (secțiunea 1.3.). Descoperirile preistorice sunt,
de asemenea, importante, cantitativ și calitativ (aparținând culturilor Petrești, Coțofeni și
Wiettenberg, mormite scitice etc.), însă ele nu sunt relevante în contextul lucrării de față6.
Noile estimări privind întinderea castrului și vicus-ului asociat au rezultat din analiza
imaginilor aeriene publicate de I. Oltean7. (Fig. Mischka_ Rubel_03) Pe baza săpăturilor din
anii 1995 și 1996, au fost identificate trei faze de construcție a castrului (Bota et al. 2004).
Inițial, în extremitatea estică a taberei a fost realizată o secțiune de 30x2 m. Acolo, peretele de
fixare, având circa 1,20-1,30 cm grosime, a putut fi identificat până la fundația din pietre de
râu; zidul are o lățime de 8,50 m. În anul următor, 1996, arheologii s-au concentrat asupra
zonei nordice a fortificației, deschizând o secțiune de 50x2 m. În aceasta au putut să identifice
două faze de construcție, ambele din lemn și o etapă finală, din piatră.
Construcția din piatră a fost puternic afectată de lucrările agricole, prin folosirea
plugului adânc, în deceniile trecute. Barăcile identificate au avut pereți subțiri, din lemn, în
prima fază de construcție, iar potrivit autorilor, reînnoirile au fost precedate de incinerarea
deliberată a barăcilor. Autorii afirmă că puținătatea materialului descoperit îi împiedică să
emită ipoteze asupra datării. Raportul, fără fotografii, oferind doar un plan improvizat8, a
provocat critici, deoarece a presupus o suprafață totală a castrului de 3,8 ha, care apare
insuficientă pentru o ala milliaria9. Astfel de castre au, în general, aproximativ 5 ha;
ansamblurile cu mai mult de 6 ha reprezintă cel mai mare arsenal auxiliar cunoscut până
acum10. Bazate pe interpretarea fotografiilor aeriene ale Ioanei Oltean11, măsurătorile noastre
geomagnetice au confirmat estimările recente vehiculate în istoriografie: 5,9 ha12 sau 6,02
ha13. Concluziile noastre, în urma rezultatelor magnetometriei, indică o suprafață de
aproximativ 5,2 ha (pentru detalii a se vedea 2.2.1.1). Acesta este cel mai mare castru auxiliar
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G. Téglás, Adalekok Dacia Feliratt aná hoz, în „Erdély Muzeum”, 5, 1888, p. 246, citat după P. Popovici, R.
Varga, Ad Vatabos: monografie arheologică a localităţii Războieni-Cetate, Cluj-Napoca, 2010, p. 59. Vezi și
RE 1, 1 (1893), s.v. Ala 2, militärisch (C. Cichorius), Sp. 1234.
4
I. H. Crișan, Săpături și sondaje în valea inferioară a Mureșului, în „Acta Musei Napocensis”, 2, 1965, p. 39-76.
5
Pentru aceste șase campanii există trei rapoarte foarte scurte: http://cronica.cimec.ro/CERCETARI.
asp?psearch=r%E3zboieni&Submit=Caut%E3&psearchtype=. Rusu-Bolindeţ/Onofrei 2010 analizează, în
detaliu, materialul ceramic. Popovici/Varga 2010 au realizat o monografie de mici dimensiuni, dar cuprinzătoare,
care se referă la descoperirile preistorice și medievale ale sitului.
6
Pentru literatura suplimentară, a se vedea Popovici, Varga, op. cit., p. 13-43.
7
Descoperirile realizate cu ajutorul fotografiilor aeriene, care sunt marcate, corespund, din punct de vedere al
localizării lor, cu publicația lui I. Oltean. Această georeferențiere s-a dovedit, prin studii magnetice și pe baza
fotografiilor aeriene, ca fiind relativ imprecisă. Oltean, op. cit., p. 159-161.
8
E. Bota, L. Ruscu, D. Ruscu, C. Ciongradi, Cercetări arheologice în castrul Alei I Batavorum Milliaria de la
Războieni-Cetate (jud. Alba), în „Apulum”, 41, 2004, p. 297.
9
F. Marcu, Organizarea internă a castrelor din Dacia, Cluj-Napoca, 2009, p. 152
10
A. Johnson, Römische Kastelle des 1. und 2. Jahrhunderts n. Chr. in Britannien und in den germanischen
Provinzen des Römerreiches, Mainz, 1987, p. 42.
11
Oltean, op. cit., p. 159.
12
Popovici, Varga op. cit., p. 47
13
V. Rusu-Bolindeț, C. Onofrei, Date noi privind activitatea militară și cultura materială a alei I Batavorum de
la Războieni-Cetate, în V. Rusu-Bolindeț, T. Sălăgean, R. Varga (eds.): Studia Archaeologica et Historica in
honorem magistri Dorin Alicu, Cluj-Napoca, 2010, p. 402.
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cunoscut, până în prezent, pe teritoriul României14.
1.3. Ala I Batavorum Milliaria
Ala I Batavorum Milliaria a fost, probabil, adusă în Dacia din Pannonia. Istoria ei este
totuși neclară15. Trupa a venit, cel mai probabil, în Dacia Superior în timpul lui Hadrian, după
cum sugerează o diplomă militară din 136-138, care ne oferă o primă atestare a sa (ulterior, ea
este menționată în diplome din 144, 157, 158, 179)16. I. Piso și D. Benea au lansat și ipoteza
conform căreia unitatea ar fi putut staționa, pentru un timp foarte scurt, la Boroșneul Mare,
eventual, unde ar fi putut fi implicată în construirea limes-ului Alutanus (pe valea Oltului).
Această presupunere s-a bazat doar pe descoperirea unei cărămizi ștampilate17, ceea ce ni se
pare insuficient, dacă ținem cont de faptul că această trupă era o unitate de elită. Plasarea ei la
Războieni-Cetate a fost motivată strategic și de nevoia protejării minelor de sare de la Salinae
(Ocna Mureș). În acest sens, prezența trupei în interiorul teritoriului se plia foarte bine pe
noua strategie de apărare a lui Hadrian, care a trebuit să ia poziție împotriva iazigilor și
roxolanilor pe mai multe fronturi. Astfel, ala, cu un efectiv de 800-1000 de soldați, era o forță
de „reacție rapidă“, capabilă să se angajeze într-o eventuală situație de urgență, în orice punct
al frontierei18.
În prima jumătate a secolului al II-lea, componenta etnică batavă, în unitățile batave,
era încă predominantă19. Cu toate acestea, în timp, recrutatarea trebuie să se fi făcut și din alte
zone20. O inscripție funerară de la Apulum amintește un soldat din ala Batavorum, Dasas
Scenobarbi, care, însă, poartă un nume de origine ilirică21. Cu toate acestea, grupul de
persoane recrutate din zona Rinului de Jos se pare că a constituit, în continuare, nucleul
principal al trupei22. Este aproape sigur faptul că unitatea a rămas la fața locului până la
retragerea oficială a romanilor din Dacia, în vremea lui Aurelian (aproximativ 275 d.Chr.).
Două inscripții de la Potaissa, recent publicate, datate în 253 sau în timpul lui Gallienus (260268), îl atestă pe M. Publicianus Rhesus, prefectul alei Batavorum, ca având și calitatea de
vice-prefect al legiunii a V-a Macedonica (agens vice praefecti legionis); devine, astfel,
evidentă importanța deosebită a alei, în general, și a comandantului său (care exercita aici a
patra miliție) în cadrul armatei provinciale23.
14

În castrul de la Porolissum (Moigrad) - Pomăt, care are o suprafață de aproximativ 6-7 hectare, au staționat
mai multe trupe, unele chiar în același timp. Acest centru a devenit cea mai importantă bază militară din regiune
( a se vedea Gudea 1986 și 1989). Judecând doar după mărimea suprafeței, castrul de la Războieni-Cetate deține,
după Apulum, Potaissa și Porolissum, locul al patrulea ca întindere.
15
I. Piso, D. Benea, Das Militärdiplom von Drobeta, în „ZPE”, 56, 1984, p. 278. Presupunerea că această unitate
ar coincide cu cea menționată într-o diplomă din anul 98 (RMD 4, 216) nu este convingătoare. A se vedea
întreaga discuție la Rusu-Bolindeţ/Onofrei, 2010, p. 404-406.
16
Toate detaliile cu privire la diplome se găsesc la Petolescu, 2002, p. 64. Cf. Piso/Benea, 1984, p. 278.
17
Piso, Benea, op. cit., p. 278 cu referire la TIR [L] 35, 28.
18
D. Ruscu, Das Verteidigungssystem Dakiens in frühantoninischer Zeit, în N. Gudea (ed.), Roman Frontier
Studies. Proceedings of the XVIIth International Congress of Roman Frontier Studies, Zalău, 1999, p. 477-484.
19
W. Wagner, Die Dislokation der Römischen Auxiliar-Formationen in Den Provinzen Noricum, Pannonien,
Moesien und Dakien von Augustus Bis Gallienus. (Neue Deutsche Forschungen, vol. 203), Berlin, 1938, p. 16;
Popovici, Varga, op. cit., p. 61.
20
T. Roselaer, State Organised Mobility in the Roman Empire: Legionaries and Auxiliarien, în L. de Light (ed.),
Migration and Mobility in the Early Roman Empire, Leiden, 2016, p. 138-157; J. A. van Rossum The End of the
Batavian Auxiliaries as “National” Units, în L. de Light (ed.), Roman rule and civic life: local and regional
perspectives. Proceedings of the Fourth Workshop of the International Network “Impact of Empire (Roman
Empire, c. 200 B. C. - A. D. 476)”, Leiden, June 25 - 28, 2003, Amsterdam, 2004, p. 113-133.
21
CIL III, 7800 = IDR III/5, 522; C. C. Petolescu, Auxilia Daciae, București, 2002, p. 65.
22
Van Rossum, op. cit., p. 128.
23
M. Bărbulescu, Inscripțiile din castrul legionar de la Potaissa. The Inscriptions of the Legionary Fortress of
Potaissa, București, 2012, p. 55. Autorul se referă la numele lui Gallienus, împăratului eradicat (260-268). Piso
2014 a adus argumente pentru identificarea numelui lui Aemilius Aemilianus, pe baza literelor încă vizibile.
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Cărămizile ștampilate menționate mai sus permit plasarea unității la Războieni, fără
urmă de îndoială24. Pe baza ștampilei pot fi identificate diferite variante de abreviere a
numelui trupei (Fig. Mischka_Rubel_Varga_04, Mischka_Rubel_Varga_05), cum ar fi:
Al(a)e I Ba(tavorum); Al(ae) Bat(avor); Al(ae) Ba(tavorum); A(lae) P(rimae) B(atavorum)25.
Un indiciu în plus în privința conservării caracterului etnic al trupei este și inscripția dedicată
de L. M. Hadrianus lui Hercules Magusanus, databilă în secolul al III-lea26. Hercules
Magusanus a fost o zeitate locală importantă din zona Rinului de Jos, considerat ca fiind
principala divinitate a batavilor, cu care ei au venit din Germania27. Inscripția poate fi, astfel,
interpretată ca o indicație a prezenței unității și dovedește o tradiție de cult perpetuată de la
începuturile alei.
De asemenea, interesantă este și o inscripție de la Apamea, din Siria, dedicată unui soldat
originar din Dacia ad Vatabos28. Trimiterea geografică se referă, cel mai probabil, la vicus-ul
pe care îl avem aici în discuție, deși o cohortă de batavi staționa și în Dacia Porolissensis.
2. Prospecțiile geomagnetice
2.1. Măsurătorile din anii 2016/2017 și fotografiile aeriene
Până în prezent, la Războieni-Cetate au fost efectuate două campanii de măsurători
geomagnetice. Prima dintre ele (de o zi) a fost efectuată în iulie 2016, atunci demonstrându-se
că prospecțiile magnetometrice sunt relevante în cazul sitului în discuție. Bazându-se pe
aceste rezultate, o a doua campanie (de șapte zile) a urmat în martie 2017, timp în care a fost
studiată o mare parte a sitului, de 24,1 ha. Pentru prospecții s-a folosit un magnetometru
SENSYS 4, aparținând Institutului de Preistorie și Istorie Timpurie al Universității FriedrichAlexander din Erlangen-Nürnberg (Fig. Mischka_Rubel _06; Mischka_Rubel_07)
Pentru interpretarea datelor geomagnetice, comparația cu fotografiile aeriene
disponibile este de mare importanță. Constatările geomagnetice diferă în unele cazuri, în mod
semnificativ, de interpretarea fotografiilor aeriene publicate de către I. Oltean. Acest lucru se
datorează problemelor de identificare și georeferențiere a fotografiilor aeriene, deoarece, în
cazul suprafețelor mari de teren agricol, aflate în afara localității moderne, lipseau punctele de
referință adecvate. În plus, față de fotografiile aeriene, acum avem imagini ale părții de nordest a sitului, precum și imagini unice ale zonei fortificației. În acest caz, structurile vizibile cu
ajutorul fotografiei aeriene și structurile identificate cu ajutorul măsurătorilor magnetice
coincid (una deasupra celeilalte).
2.2. Rezultatele prospecțiilor
2.2.1. Castru
Suprafața interioară a castrului este estimată, pe baza magnetogramei și a fotografiilor
aeriene, la aproximativ 5,2 ha. Din acestea, 3,3 ha au fost scanate și ele includ componentele
centrale ale sistemului: principia, barăci, praetortium și horreum. În plus, a fost detectată o
mare parte a zidului de incintă. (Fig. Mischka_Rubel_Varga_08, Mischka_Rubel_Varga_09)
În ciuda condițiilor generale foarte bune pentru prospectarea magnetometrică, rezultatele,
în special în zona castrului, nu sunt extrem de clare. Un câmp dens de mici dipoli afectează
vizibilitatea în întreaga zonă. Acest lucru se datorează, probabil, faptului că terenul a fost
24

I. Piso și R. Varga vor publica în scurt timp aceste tegule. (Detaliu în IDR App. I, 37).
Mai multe exemple și ilustrații la Popovici, Varga, op. cit., p/ 66-90.
26
Popovici, Varga 2010, op. cit., p. 100-103. Menționat anterior și citit greșit la V. Moga, Inscriptions inédites à
Apulum, în M. Porumb (ed.), Omaggio a Dinu Adamesteanu, Cluj-Napoca, 1996, p. 185. Se pregătește o
publicație într-o revistă internațională de către A. Rubel și R. Varga.
27
Roymans 2004, op. cit., p. 235-250 și A. Rubel, Religion und Kult der Germanen, Stuttgart 2016, p. 92-94 cu
mai multe detalii bibliografice. În România s-au găsit trei inscripții cu privire la zeul batav (AE 1977, 702 și 704,
AE 1995, 1280).
28
IDRE II 411.
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intensiv arat și fragmente de cărămidă puternic magnetizate se suprapun acum, ca un strat
relativ omogen, peste nivelul arheologic. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că, datorită
existenței mai multor faze de funcționare a castrului, confirmate prin cercetările arheologice,
etapele succesive de construcție sunt, de asemenea, prezentate pe un singur nivel pe magnetogramă.
2.2.1.1. Sistemul de fortificație
Geofizica a revelat un sistem de fortificație format din două șanțuri paralele aflate la
exterior (1,2). Pe toată lungimea lor, lățimea celor două șanțuri variază între 3,7 m și 8 m. Cea
mai mare lățime se află pe flancul de nord al taberei, în zona porta principalis sinistra.
Lățimea de aici corespunde, în mare măsură, cu cea constatată în urma săpăturilor amintite
mai sus (Bota și colab., 2004, 292-293). Este clar vizibil colțul de nord-vest rotunjit. Șanțurile
nu prezintă nici o întrerupere spre vest, în zona via decumana. La nord, șanțul interior pare să
fie întrerupt de via principalis, dar cel exterior trece prin ea. Colțul de nord-est și șanțurile
dinspre est și sud nu au fost înregistrate, deoarece aceste zone fie nu sunt accesibile, fie se află
sub clădiri moderne. Cu toate acestea, fotografiile aeriene realizate în anii 2012 și 2013, arată,
în mod clar, că via praetoria prezintă o întrerupere pentru sistemul de fortificație, la
aproximativ 25 m est de zona prospectată. (Fig. Mischka_Rubel_Varga_10,
Mischka_Rubel_Varga_11)
O porțiune semnificativ mai îngustă, de aproximativ 3,5 m, în interiorul sistemului de
fortificare (3) și un șanț (4) indică zidul real al castrului. În acest caz, avem aici fie o
construcție de pământ și lemn și un zid de piatră din faze diferite, fie ambele elemente fac
parte din aceeași structură; acest detaliu nu se poate clarifica decât prin săpături arheologice29.
Turnuri de poartă și de curtină nu au fost identificate în mod clar, dar, chiar pe colțul
de nord-vest al castrului, o îngroșare a șanțului interior ar putea indica un turn de colț (5). În
zona din sud, așezarea modernă suprapune castrul, astfel că această parte din fortificație nu a
putut fi identificată aici. Presupunând o anumită simetrie, se poate estima o suprafață totală a
acestuia de aproximativ 5,2 hectare.
2.2.1.2. Principia
Principia este documentată doar parțial prin magnetometrie (6). O suprafață
dreptunghiulară de 32 x 18 m poate fi interpretată, prin analogie cu alte castre, ca reprezentând
partea posterioară a principiei, mai exact zona administrativă și încăperea unde erau ținute
vexilla. Din păcate, prospecția nu a evidențiat nici o structură de tip pivniță, care ar fi sprijinit
ipoteza adăpostirii aici a tezaurului trupei.
La sudul acestei structuri au fost identificate ziduri, cu dimensiunile de 45 x 8 m, cu
latura lungă orientată paralel cu axa longitudinală a castrului, formând, probabil, spații de
lucru. Restul clădirii poate fi reconstituit doar indirect. Celelalte limite ale principiei nu sunt
clar vizibile pe plan, din cauza anomaliilor de la nivelul solului. Cu toate acestea, având de-a
face cu clădiri „standard“, specifice arhitecturii militare romane, riscul de a reconstitui
construcția, pe baza analogiilor cu situații similare, este unul destul de scăzut. Fotografiile
aeriene sprijină reconstituirea propusă aici, în măsura în care o parte din zidurile identificate
magnetometric este vizibilă și pe aceste fotografii. (Fig. Mischka_Rubel_Varga_10).
2.2.1.3. Praetorium-ul
Datorită amplasării, se poate presupune că praetorium-ul castrului a fost identificat la
10 m nord de principia (7). Deși și această zonă prezintă anomalii și disturbări puternice,
magnetometria a permis reconstituirea unei clădiri de aproximativ 36 x 25 m. În colțul nordvestic al acesteia, anomalii puternice indică resturile unui incendiu sau prezența unui sistem
29

În acest caz, groapa ar putea fi identificată de la punctul de plecare al unui fundament din piatră.
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masiv de încălzire. Distribuția acestor anomalii sugerează o împărțire în șase încăperi. În fața
acestui complex de camere există alte două încăperi la est, iar la sud este conectată o altă
cameră. Deși aceste încăperi nu prezintă urme de ardere, structurile de perete, foarte bine
vizibile, indică o construcție relativ îngrijită și stabilă. Este neclar dacă un zid situat la 23 m în
estul clădirii, chiar pe via principalis, aparține acestei clădiri sau face parte din sistemul de
delimitare a drumului amintit.
2.2.1.4. Posibil horreum/fabrica
Între praetorium și șanțul interior al castrului se află o clădire de mari dimensiuni,
având 60 x 9,5 m (8). Ea se învecinează cu via principalis la est, deși zona nu este foarte clar
delimitată pe magnetogramă, spre deosebire de partea vestică, mult mai clar vizibilă. Nu se
poate afirma nimic sigur cu privire la funcționalitatea acestei clădiri, dar este posibil ca ea să
reprezinte un horreum, dată fiind și locația în apropierea porții. Totuși, horreum-ul la
Războieni-Cetate ar fi putut fi, de asemenea, și în partea sudică, inaccesibilă, a castrului. În
acest caz, clădirea discutată aici ar putea fi și o fabrica.
2.2.1.5. Barăcile
Reconstituirea planimetriei barăcilor (9-17), folosind datele disponibile în acest
moment, este extrem de problematică și ilustrează foarte clar problemele investigațiilor nondistructive, în special în cazul structurilor cu faze multiple de construcție (vezi 2.2.1). În
magnetogramie, se poate presupune că o serie de dipoli ar face parte din sisteme de încălzire,
iar în grajduri, urina de cal și umiditatea solului au dus la creșterea nivelului de fier din pământ și
la crearea unor perturbații în câmpul magnetic. Structurile care se disting, uneori cu destulă
claritate și în zonele de anomalie, constau în două unități de locuit, separate de un perete pe
axa longitudinală (17, 16). Mai problematică este subdiviziunea barăcilor în încăperi individuale.
Unitățile spațiale nu oferă, de asemenea, o imagine clară, a distribuției barăcilor,
acestea nepărând în nici un caz echidistante. În aceste condiții, nu este posibil să se creeze un
plan al zonei barăcilor, în această fază. Fotografiile aeriene din anul 2011, preluate de pe
Google Earth, prezintă câteva ziduri de barăci pe un teren îngust în estul castrului, unde se pot
sesiza și compartimentările interioare (Fig. Mischka_Rubel_Varga_12). În cazurile în care
sunt vizibile structuri similare atât pe planul geofizic, cât și pe fotografiile aeriene, utilizarea
imaginii de pe Google pentru interpretare pare validă. Aceasta permite, într-un singur caz,
identificarea clară a unei singure camere. Alte încăperi de dimensiuni similare pot fi
delimitate prin intercalarea de pereți despărțitori echidistanți între zidurile identificate ca
limite externe ale barăcilor în cauză30. Această procedură se bazează pe premisa existenței
camerelor de dimensiuni aproximativ egale într-o baracă, care pare justificată. Astfel, ar putea
fi identificate zece camere (papilio), plus două unități suplimentare de locuire în capătul
construcției. Lungimea camerelor, care poate fi obținută din fotografiile aeriene, este cuprinsă
între 4,0 m și 6,5 m, ele având o lățime de 4,6 m.
Imaginea de ansamblu se potrivește cu anomaliile magnetice generate de prezența
barăcilor. Și în partea de est a castrului aspectul general al barăcilor se potrivește cu rezultatul
30

Aceeași situație se întâlnește și în cazul castrelor de la Dormagen, Ladenburg, South Shields, Oberstimm,
Carnuntum, Wallsend și a altora, descrise de A. Johnson, Römische Kastelle des 1. und 2. Jahrhunderts n. Chr.
in Britannien und in den germanischen Provinzen des Römerreiches, Mainz, 1987, p. 188-198; D. P. Davison,
The Barracks of the Roman Army from the 1st to 3rd centuries A.D. A comparative study of the barracks from
fortresses, forts and fortlets with an analysis of building types and construction, stabling and garrisons, 3 Bde,
Oxford, 1989, p. 374-411 si passim; C. S. Sommer, Kastellvicus und Kastell. Untersuchungen zum Zugmantel im
Taunus und zu den Kastellvici in Obergermanien und Raetien, Fundberichte aus Baden-Württemberg 13, 1988,
p. 457-707; N. Hodgson, The Roman Fort at Wallsend (Segedunum). Excavations in 1997-8, Newcastle, 2003, p.
71-80;N. Hodgeson, P. T. Bidwell, Auxiliary Barracks in a New Light: Recent Discoveries on Hadrian’s Wall, în
„Britannia”, 35, 2004, p. 121-157.
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magnetometriei, doar în cazul unor anomalii puternice pereții despărțitori apărând ca ușor
deplasați pe desen31. Doar structurile din capăt par a avea o serie de caracteristici particulare.
Mai problematică este interpretarea barăcilor din partea vestică a castrului, pentru care
nu există informații din imaginile aeriene utilizabile. Schițarea planului barăcilor din această
zonă se bazează pe analogia cu observațiile realizate pentru partea de est, dar trebuie să
păstrăm rezerve, până când investigațiile ulterioare vor furniza informații suplimentare. Pe
magnetogramă, lungimea totală a pereților din această zonă este de aproximativ 49,5-50 m.
Cu o lățime a camerelor individuale de 4,5-4,6 m, similară cu cea din din partea de est, putem
reconstitui, aritmetic, o clădire cu unsprezece camere. Alternativ, se poate presupune și
existența a zece camere, având 5 m lățime fiecare; ambele versiuni sunt prezentate în articolul
de față (Fig. Mischka_Rubel_Varga_13, Mischka_Rubel_Varga_14)32.
Celor nouă barăci clar vizibile pe magnetometrie le mai pot fi adăugate trei, în virtutea
simetriei castrului, rezultând, astfel, existența a 240 de unități de locuire. Mărimea medie a
unei camere este de 41,2 mp, în prima variantă, 43,1 mp, în cea de a doua, iar suprafața medie
a podelei unei camere, în ambele variante, este de aproximativ 173,7 mp.
Cu toate acestea, este deosebit de dificil să ne imaginăm distribuirea exactă a
oamenilor și cailor. În ceea ce privește analogiile cu situații similare din Imperiu, la
Heidenheim33, de exemplu, lipsește simetria, cel puțin în partea de est a barăcilor. În cazul
clădirilor din partea vestică, spațiile individuale din fiecare cameră au lățimi diferite. De
exemplu, în clădirea (16), încăperile din sud par a fi bine delimitate. Acest lucru nu poate fi
explicat printr-o imagine magnetică neclară, deoarece această baracă este vizibilă relativ bine.
În plus, o clădire izbitor de îngustă, în nord, este vizibilă și pe fotografia aeriană (Fig.
Mischka_Rubel_Varga_12). Este evidentă o partiție bimodală a zonei de locuit din barăci
(Fig. Mischka_Rubel_Varga_15), care necesită o explicație. În acest caz cea mai plauzibilă
ipoteză este următoarea: încăperile cele mai mari ale construcției serveau drept grajduri, în
timp ce încăperile de dimensiuni mai mici erau dedicate soldaților34. Ne apare puțin probabil
faptul că unei turma îi revenea o baracă.
Foarte probabil ar fi ca două turmae să fi împărțit o baracă; soldații ambelor subunități
erau adăpostiți într-o parte, iar caii lor, în cealaltă parte a barăcii (cinci încăperi de grajduri
pentru fiecare unitate, iar în capătul corpului de construcție se afla încăperea comandantului
unității). Astfel se explică partiția bimodală a părților de locuit din barăci. În medie, o
încăpere dedicată locuirii avea o suprafață de 34,3 mp, în timp ce o încăpere ce servea drept
grajd avea 48 mp35. Putem observa că încăperile barăcilor din castrul studiat sunt mai mari,
comparativ cu cele din castrul de la Heidenheim sau față cele din castrele de la zidul lui Hadrian.
Putem presupune că într-o încăpere dedicată soldaților, locuiau între 6-8 militari,
aceleași cifre fiind valabile și pentru caii din încăperile destinate lor. Totuși, cifrele sunt
nesigure, deoarece nu se cunosc exact efectivele unei alae milliariae; sursele istorice se
contrazic (Pseudo-Hygin, Vegetius, Arrian36), căci informațiile nu coincid. De asemenea, este
31

În acest caz ar putea fi vorba de anomalii provocate de sobe sau de gropile de urină.
Doar pe baza imaginii descoperirii acest fapt rămâne doar o presupunere subiectivă. O asemănare cuantificată
nu este posibilă.
33
M. Scholz, Das Reiterkastell Aquileia/Heidenheim. Die Ergebnisse der Ausgrabungen 2000-2004, Stuttgart,
2009, anexa 6.5.
34
În acest caz, o parte mai mare a barăcii ar fi putut fi juca rolul de grajduri. Începând cu anii '90 ai secolului
trecut s-a răspândit ideea conform căreia, în cazul unităților de cavalerie, camerelor militarilor le corespund
încăperi destinate adăpostirii cailor.
35
M. Scholz prezintă o inegalitate între mărimile încăperilor castrului de la Heidenheim (Scholz 2009, 55),
comparație cu nota 14.
36
Problema aritmetică constă în faptul că o alae quingenariae era formată din 16 turmae, în timp ce alae
milliariae nu era compusă, conform aștepărilor, din 32 de turmae, ci din 24. Ulterior, apar dezbateri cu privire la
numărul soldaților care compun o turmae. Pentru mențiuni ale istoricilor a se vedea: Hygin. De mun. cast. 27,
Vegetius 2, 14, Arrian, Tactica 18. O foarte clară expunere a acestei dezbateri o găsim în Davison, op. cit., p.
32

137
https://biblioteca-digitala.ro

dificil de apreciat și numărul soldaților dintr-o așa-zisă turmae, o subdiviziune a alei; o ala era
împărțită în 24 turmae. Numărul soldaților dintr-o turma era de aproximativ 30-40 (32-42,
dacă ținem cont și de subofițeri). Astfel, o ala avea fie în jur de 1000 de soldați (960-1008),
fie în jur de 800 (744-792), iar pe lângă soldați trebuie adunați și cei 24 de decuriones. În
concluzie, fiecăreia din cele 12 barăci îi corespundeau 2 turmae, adică în jur de 60/64
(respectiv 80/84) soldați. Cea mai plauzibilă variantă e cea conform căreia ala avea în jur de
800 de soldați, iar acestora le corespundeau în jur de 1000 de cai (trebuie luați în calcul atât
caii utilizați în luptă, cât și caii de rezevă și cei care cărau proviziile)37.
Rezultatele cercetărilor din partea de nord-est a sectorului barăcilor demonstrează că
structurile acestora, deduse cu ajutorul fotografiilor aeriene și cel al geomagnetometriei, se
deosebesc de cele ale altor barăci de călăreți, descoperite și cercetate în Marea Britanie.
Studiile cu privire la barăcile de călăreți, publicate de Hodgson38 și cele semnate de Hodgson,
Bidwell39, dar și cele ale lui Scholz40 indică un număr mai mic de soldați într-o ala41.
Rezultatele cercetărilor noastre au demonstrat existența unei duble structuri, formată
din contuberniae mai mici, aproximativ asemănătoare cu cele de la Heidenheim (gradul real
de asemănare va putea fi demonstrat doar de viitoarele săpături arheologice). De aceea, putem
porni de la ipoteza că la Războieni-Cetate este vorba despre același tipar de barăci. Ținând
cont de suprafețele medii ale încăperilor ce serveau drept grajduri (50 mp, unele au chiar 69
mp) și a celor care găzduiau soldați (35 mp), putem spune că barăcile din spațiul românesc
erau niște ,,mega stable barracks”. În aceste încăperi ar fi putut încăpea, fără probleme, între
6-8 bărbați și caii lor. Barăcile militare demonstrează faptul că armata romană nu avea foarte
multe structuri de conducere, așa cum, de multe ori, se susține. Cu toate acestea, există
diferențe de structură între barăcile diferitelor castre de trupe auxiliare; spre exemplu structura
barăcilor militare de la Heidenheim diferă de cea a încăperilor similare de la Welzheim42.
2.2.1.6. Alte structuri
Sunt dificil de interpretat două șanțuri paralele, vizibile în nord-vestul castrului, aflate
la aproximativ 64 m distanță unul față de celălalt (18; 19). Aceste două șanțuri urmează
direcția axei scurte a castrului. Doar despre șanțul vestic se poate specula că acesta ar urma
axa mijlocie sau centrală a unei clădiri, ce se află în partea transversală a barăcilor. Această
ipoteză este susținută de faptul că la vest și la est de acest șanț, la o distanță aproximativ
simetrică, apar ușoare anomalii care ar putea sugera existența unei foste structuri. Un alt
argument în favoarea acestei ipoteze este faptul că ar fi total atipic ca suprafața de
aproximativ 2800 mp, dintre barăci și zid, să fie lipsită de construcții. De aceea, putem
presupune că aici ar fi existat o construcție de aproximativ 60 x 21 m (20). Atât rolul șanțului
estic (19), cât și poziția sa stratigrafică, în comparație cu cea a barăcilor, rămân neclare. În
contextul castrului trebuie plasat și un zid (21), de aproximativ 55 m lungime, paralel cu
șanțul castrului. În special în partea de vest a acestui zid sunt vizibile mai multe gropi, care
166-168; M. Junkelmann, Die Reiter Roms. Bd. II: Der militärische Einsatz, Mainz, 1991, p. 59-72; K. R.
Dixon, P. Southern, The Roman Cavalry from the first to the third century AD, London, 1992, p. 22-24.
Însemnări în acest sens, pe baza surselor, au fost realizate încă din 1914 de către G. L. Cheesman, The Auxilia of
the Roman Imperial Army, Oxford, 1914, p. 21-56.
37
Cu privire la această problemă, a se vedea Junkelmann, op. cit., p. 97-112, care ia în considerare un număr de
până la 2000 de cai.
38
Hodgson, op. cit., p. 71-83.
39
Hodgson, Bidwell, op. cit., p. 123-131.
40
Scholz, op. cit., p. 52-60 și planșele.
41
Comparație și cu Johnson, op. cit., p. 192 și Davison, op. cit., p. 13-16, cu ilustrațiile 10-12: 326-343.
42
Detaliu de la M. Scholz (vezi mai mult la K. Kortüm, Das Welzheimer Alenlager. Vorbericht zu den
Grabungen im Westkastell 2005/2006, în A. Thiel (ed.), Neue Forschungen am Limes. Fachkolloquium der
Deutschen Limeskommission 27./28. Februar 2007 in Osterburken, Stuttgart, 2008, p. 123-139.
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corespund, în mare parte, ca formă, cu rândurile de gropi din interiorul unor barăci. În cazul
gropilor ce însoțesc zidul, ar putea fi vorba de o clădire situată în imediata apropiere a
castrului; o astfel de situație se întâlnește și la castrul de la Gnotzheim43.
2.2.2. Străzile
Cu ajutorul imaginilor aeriene și al magnetogramei poate fi redat sistemul stradal al
castrului, dar și cel al vicus-ului. Străzile din interiorul castrului se identifică mai ales datorită
anomaliilor prezente pe magnetogramă. Principalele străzi din castru sunt: via praetoria – 5 m
lățime (22), via principalis (23) și via decumana (24) – 12 m, respectiv 10 m lățime. Străzile
din castru se pot recunoaște foarte ușor și prin intermediul imaginii aeriene captate cu ajutorul
Google Earth în anul 2013; pe aceasta se pot recunoaște atât străzile principale, importante,
cât și drumurile care legau barăcile. Acestea se suprapun foarte bine cu rezultatele obținute cu
ajutorul magnetometriei.
Via decumana reprezintă artera principală a castrului. Ea continua în partea de vest a
castrului, spre direcția Apulum/Alba Iulia, urmând cursul Mureșului și lega vicus-ul de castru.
În apropiere de vicus se vad urmele unei străzi mai mici (25). În zona cuprinsă între castru și
versanți există cel puțin trei alte drumuri paralele, orientate în direcția sud-est – nord-vest.
Dintre aceste drumuri, unul este vizibil cu ajutorul fotografiilor aeriene și se leagă de porta
principalis sinistra. Cel de-al doilea face legătura cu vicus-ul (26), în apropiere de porta
decumana. Ultimul drum se leagă de partea nord-vestică a castrului.
În apropierea așezării civile se mai poate observa un drum (28) cu o lățime de
aproximativ 9 m. Acesta este vizibil atât cu ajutorul imaginilor aeriene și al magnetometriei,
cât și pe teren (sub forma unei ridicături de pietricele). Acest drum duce direct spre Mureș și
înspre Salinae/Ocna Mureș. Pentru suprafața întinsă din nord-estul castrului, unde există
numeroase construcții, nu dispunem încă de informații concrete cu privire la străzi (imaginile
aeriene sunt insuficiente). Totuși, se presupune că aici ar exista o stradă care pleacă de la
porta principalis sinistra către nord-est (doar 28 m din acest drum pot fi urmăriți); un indiciu
pentru existența ei este un șanț. Pe imaginile din Google Earth din 2013 pot fi observate două
străduțe mai înguste în această zonă44.
2.2.3. Așezarea civilă
Structurile din afara castrului pot fi împărțite în trei categorii: în vest, de-a lungul
drumului via decumana se întâlnesc urmele unei aglomerații de construcții, mai puțin
durabile, care pot fi identificate cu vicus-ul castrului; în nordul și nord-vestul castrului apar
fundațiile pereților unor construcții de piatră, în imediata apropiere a dealurilor. În cazul
acesta poate fi vorba de o așezare agricolă sau de un vicus; în sudul satului actual, în dreptul
vechiului drum care ducea de la Războieni la Salinae/Ocna Mureș, pot fi identificate alte urme
ale unei așezări civile.

43

C. Mischka, C. Moneta, Neue geomagnetische Prospektionen in den Kastellvici des Raetischen Limes, în Peter
Henrich (ed.), Der Limes vom Niederrhein bis an die Donau. 6. Kolloquium der Deutschen Limeskommission.
Beiträge zum Welterbe Limes, 6, Stuttgart, 2012, p. 123-135. Și în alte castre, cum ar fi cele de la Günzburg,
Munningen, Burghöfe sau chiar Ruffenhofen, există în suprafețele din apropiere construcții de dimensiuni mari,
care, totuși, nu erau construite din piatră și care erau folosite doar temporar (W. Czysz, Ein hölzerner Großbau
aus der Regierungszeit des Kaisers Traian beim Donaukastell Gontia/Günzburg, în „Das archäologische Jahr in
Bayern”, 2013, p. 100).
44
Din păcate, în această zonă există o firmă care se ocupă de activități agricole, pe al cărei teritoriu nu se pot
efectua prospecțiuni gradiometrice.
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2.2.3.1. Vicus-ul vestic
Rezultatele cercetărilor magnetometrice în cazul vicus-ului sunt, de asemenea, afectate
de procesele de eroziune (Fig. Mischka_Rubel_Varga_16, Fig. Mischka_Rubel_Varga_17).
Aceste cercetări au revelat existența mai multor gropi de diferite mărimi și urme ale unor
pivnițe. Cea mai mare parte a construcțiilor din vicus par a fi construite într-o manieră mai
puțin stabilă și cu un grad mai scăzut de complexitate, comparativ cu cele din interiorul
castrului. Aceastră afirmație este susținută și de faptul că, în cazul vicus-ului, lipsesc din
rezultatele cercetărilor magnetometrice rămășițele masive ale fostelor construcții, motiv
pentru care dipolii sunt aproape inexistenți.
Doar puține construcții ce aparțineau de vicus-ul vestic pot fi clar delimitate. Dintre
acestea putem aminti o construcție de piatră (29), de 23 x 20 m care era compusă din mai
multe încăperi. Această clădire se afla la aproximativ 20 m de colțul nord-vestic al castrului.
Celelalte structuri romane ale așezării, precum pivnițe, gropi, șanțuri sau ziduri, identificate
cu ajutorul prospecțiunilor geomagnetice, permit formularea unor observații cu privire la
mărimea și organizarea vicus-ului. Spre exemplu, de-a lungul drumului via decumana, pot fi
identificate câteva locuințe care urmează, la un moment dat, calea acelei străzi mai mici din
apropierea vicus-ului (25). Totuși, asemenea detalii cu privire la construcții și poziția lor în
zona vicus-ului sunt rare. Intensitatea locuirii în zona vicus-ului se măsoară în funcție de
gropile găsite, luându-se în considerare concentrările de gropi. Dificultăți cu privire la
delimitarea vicus-ului se nasc deoarece construcțiile așezării agricole se întind până în
imediata apropiere a vicus-ului (vezi 2.2.3.3.). De aceea o distincție clară între viața urbană și
cea rurală este greu de realizat.
O delimitare mai precisă a elementelor vicus-ului și ale castrului de cele ale așezării
agricole va putea fi făcută numai prin săpături arheologice sau în urma unor noi prospecțiuni.
Ca ipoteză de lucru, considerăm că toate concentrările de gropi sunt atribuite suprafeței vicusului, în timp ce celelalte urme ale construcțiilor de piatră, care sunt mai depărtate de castru,
sunt încadrate în așezarea agricolă, rurală (Fig. Mischka_Rubel_Varga_19).
Pe baza ipotezelor menționate, vicus-ul poate fi împărțit în trei segmente: un prim
segment se află în dreptul drumului via decumana; un al doilea, este situat în dreptul colțului
nord-estic al castrului; aici se poate identifica o structură circulară de care aparțin, cel puțin,
două construcții de piatră; al treilea segment se află între primele două și se întinde pe
aproximativ 1 hectar; aici se înregistrează o concentrare ridicată de gropi. Din păcate, nu pot
fi identificate cu foarte mare claritate structurile construcțiilor. În nordul arealului există o
concentrare mare de cuptoare, care confirmă cercetările și observațiile arheologului Rada
Varga, care a remarcat aici o densitate ridicată de material ceramic (30). Foarte probabil, în
această zonă se aflau atelierele așezării. În total, suprafața vicus-ului este de aproximativ 5
hectare, în timp ce suprafața așezării civile nu poate fi încă determinată cu exactitate.
2.2.3.2. Vicus-ul sudic
În stadiul actual al cercetării nu pot fi interpretate, în mod clar, descoperirile și
structurile din sudul așezării actuale. Interpretările lui I. Oltean, făcute pe baza imaginilor
aeriene (Fig. Mischka_Rubel_Varga_03), propun identificarea unui al doilea vicus în această
zonă, care conține multe construcții în dreptul drumului ce duce spre Salinae/Ocna Mureș
(28). Totuși, niște structuri ale unor construcții sunt foarte greu de recunoscut și de presupus
(Fig. Mischka_Rubel_Varga_18). În nordul și în centrul acestei zone se pot observa câteva
gropi, care pot indica o locuire civilă; în sud, anomaliile zidurilor arată existența unor trei
foste construcții de piatră (31). Zona de locuire civilă identificată cu ajutorul imaginilor
aeriene nu poate fi demonstrată cu ajutorul geomagneticii, mai ales din pricina faptului că, în
sudul localității moderne, în urma activităților umane, s-au înregistrat daune și distrugeri ale
structurilor arheologice. Un alt motiv pentru care geomagnetica nu poate fi utilă în acest areal
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este faptul că zona este una mlăștinoasă, ea suferind în ultimii ani diferite intervenții.
2.2.3.3. Așezarea din exterior/o posibilă villa
Mari probleme de interpretare au ridicat structurile identificate în nordul castrului
(Fig. Mischka_Rubel_Varga_19). Este vorba de cel puțin patru grupări de construcții din
piatră. De acestea aparțin și câteva construcții amplasate la nord de castru, care, până acum,
au fost identificate numai cu ajutorul imaginilor aeriene45. Aceste grupări de construcții se
află la mai mult de 130 m depărtare de arealul care s-a stabilit cu certitudine că aparține vicusului. Toate zidurile construcțiilor din această zonă se regăsesc și pe interpretările lui I. Oltean
bazate pe imagini aeriene, dar existența lor nu poate fi demonstrată cu ajutorul
geomagnetometriei.
În centrul complexului de construcții vestic (32) se poate identifica, cu ajutorul
magnetogramei, o construcție de aproximativ 30 x 16 m, care cel mai probabil avea o pivniță.
De această construcție se leagă și alte ziduri, care delimitează o suprafață de 0,4 hectare.
Această structură este asemănătoare construcției principale a unui complex de tip villae, de
care aparține și o curte. Rolul acestei așezări este strâns legat de castrul propriu-zis, ea jucând,
probabil, un rol important în economia generală a trupelor staționate. Există cazuri atestate în
care ansambluri de tip villae rusticae erau construite în apropierea castrelor și serveau în
aprovizionarea acestora46.
O altă clădire importantă din apropierea complexului de construcții se află la 200 m
spre est de edificiul descris anterior (33). Ea măsoară aproximativ 18 x 15 m și are cel puțin
șase camere. În cazul acestei clădiri, nu există urme ale unui zid care să o înconjoare. Lipsesc,
încă, informațiile clare cu privire la această construcție, nefiind efectuate prospecțiuni ale
arealului nord-vestic. Nu se știe exact dacă acesteia îi aparține o altă construcție, mai mică,
având formă pătrată, cu latura de 5 m (aflată la 60 m spre vest) și o structură a unui cuptor
(aflat la 25 m spre nord). Masivitatea și complexitatea construcției nu sugerează că aceste
două structuri menționate anterior ar aparține de aceasta. Cel mai probabil, ea reprezintă
clădirea centrală a unui ansamblu de tip villae.
Construcția principală a următorului complex de clădiri (34) se află la 120-200 m spre
est. Acest complex, situat la aproximativ 70 m de castru, cuprinde cel puțin 11 clădiri, dintre
care patru sunt vizibile pe magnetogramă, iar restul de șapte, apar pe fotografia aeriană din
2009. Cea mai mare construcție a acestui complex are 26 x 22 m și este compusă din cel puțin
șase încăperi, dintre care două, cele mai mici, formează o anexă în partea de nord-vest a
clădirii. Ea era înconjurată de un zid poligonal, ceea ce face ca această clădire să fie, probabil,
corpul principal al unui ansamblu de tip villae. În apropierea ei, la 25-65 m, se află alte cel
puțin trei construcții, cu fundament de piatră, care aveau în componența lor și pivnițe. Între
aceste clădiri mai mici existau cel puțin 8 cuptoare. Există posibilitatea ca acest complex să fi
avut un rol meșteșugăresc. La aproximativ 30 m spre nord-vest de complex se găsesc câteva
structuri identificate numai cu ajutorul fotografiilor aeriene (dintre acestea, o structură mai
importantă măsoară 20 x 15 m). În cea mai mare parte nu se poate stabili împărțirea pe
încăperi a acestor structuri, interpretările pe baza imaginilor aeriene cunoscând limite în acest
caz, astfel că este necesară folosirea unor metode de prospecțiune.
Un alt complex identificat cu ajutorul magneticii, în anul 2017, se află la 75 m spre est
de complexul (34) și la aproximativ 145 m de castru. Cercetările arată că aici se afla o zonă
45

Pentru acest areal nu s-a putut obține accesul pentru a se realiza investigații.
H. von Petrikovits, Beiträge zur römischen Geschichte und Archäologie II. 1976-1991, Köln und Bonn, 1991,
p. 61-72. I. Piso, Die Inschriften vom Pfaffenberg und der Bereich der Canabae legionis, în „Tyche”, 6, 1991, p.
131-169, intenționa, în contextul discuțillor în jurul temei ,,teritoriul militar”, să recunoască arealul intra leugam
ca zonă de protecție, aflată pe o rază de aproximativ 2 km de la punctul central, care era castrul. În orice caz,
zona din jurul castrului se afla sub administrația comandantului acestuia.
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intens construită, care se întindea cel puțin 60 m în lungime și 30 m în lățime (35). Existau cel
puțin două construcții mai mari și mai importante, care erau împărțite în numeroase încăperi.
Gropile din interiorul acestor construcții seamănă cu cele descoperite în zona dedicată
grajdurilor, în interiorul castrului.
Spre est s-au descoperit alte două construcții, mai mici. Se presupune că aici mai
există și alte structuri. Această grupare de construcții pare a fi mai mare și mai complexă
comparativ cu celelalte trei descrise anterior; există posibilitatea ca această grupare să
corespundă unei villae. Se ridică, totuși, întrebarea dacă între complexele (34) și (35) există o
separare clară sau dacă doar drumurile actuale sugerează această separație. Ar putea fi vorba
de un complex mare, de peste două hectare și jumătate de construcții din piatră. Posibilitatea
interpretării acestui complex ca un vicus cu locuințe și ateliere meșteșugărești ne apare
oarecum simplistă. Este mai probabil ca acest complex să aparțină unei structuri de tip
mansio, structură care ținea adesea de castre. Pentru a clarifica situația este necesară o
extindere a măsurătorilor de suprafață.
3. Concluzii
În urma informațiilor și a datelor prezentate putem atribui castrul de la RăzboieniCetate alei I Batavorum milliaria, a cărei prezență este atestată aici între anii 136/138 d.Chr.
și, cel puțin, anul 253 d.Chr. Principalul rol al acestei unități militare auxiliare a fost, cel mai
probabil, menținerea siguranței drumului ce ducea de la Potaissa/Turda la Apulum/Alba Iulia,
dar și protejarea așezării Salinae/Ocna Mureș, un important punct de extracție a sării. Castrul
este poziționat pe o terasă peste râul Mureș, orientarea vest-est a fortificației corespunzând
traseului drumului roman (Fig. Mischka_Rubel_Varga_20).
Protecția și siguranța castrului sunt asigurate de un sistem dublu de șanțuri, dar și de
un zid, care, cel puțin într-o fază a construcției sale, era din piatră. Suprafață înconjurată de
șanțurile de apărare este de 5,2 hectare, ceea ce reprezintă, ca mărime, al doilea castru de
trupă auxiliară ca suprafață din Dacia (după Porolissum). Pe lângă construcțiile cu rol
administrativ (principia, praetorium, cât și o posibilă horreum/fabrica), aici au existat cel
puțin 12 barăci militare. Cercetările geomagnetice și săpăturile arheologice au demonstrat că,
cel puțin într-o fază târzie, aceste barăci erau din piatră.
În cea mai mare parte, castrul respectă tiparele și principiile de construcție romane,
aferente acestui tip de construcție; totuși, încadrarea unor complexe precum cele de tip vicus
în aceste tipare este mai dificilă. Întinderea lor nu este cunoscută cu exactitate, existând
dificultăți în acest sens, din punct de vedere topografic. Strict pe baze topografice, se
întrunesc condițiile existenței unui vicus cu o întindere de până la 5 hectare. Nici întinderea
exactă a zonei de locuire civilă nu este cunoscută cu exactitate. Sommer47 susține faptul că
cea mai mare parte a așezării civile, ce se întinde de-a lungul drumului via decumana, are
forma unui vicus, din punct de vedere al poziționării față de drum.
De vicus-ul stradal se leagă, în nord și nord-est, mai degrabă o structură de tip inelar,
circular, iar suprafața liberă dintre castru și așezare pare a fi și mai lată. Dacă vicus-ul a fost
construit încă de la început în strânsă legătură cu castrul sau dacă s-a dezvoltat ulterior,
progresiv, se va putea stabili doar în urma unor cercetări complete asupra întregului areal. În
urma investigațiilor a reieșit faptul că partea de nord-vest a vicus-ului a fost utilizată în special
ca o zonă dedicată meșteșugurilor; utilitatea sau caracteristicile părții de nord-est ale vicusului nu sunt încă clar stabilite. Construcțiile din această parte de nord-est sunt, parțial, prea
complexe pentru a putea fi interpretate ca posibile villae; în aceeași situație se regăsesc și
construcțiile din piatră, observate în partea de nord-vest.
De remarcat e faptul că lipsește o construcție care să fie identificată drept baie publică.
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C. S. Sommer, Kastellvici am Raetischen Donaulimes. Aufbau und Funktion, în Karl Schmotz (ed.), Vorträge
des 26. Niederbayerischen Archäologentages, Rahden/Westf., 2008, p. 255.
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Aceasta ar trebui să fie atestată pe magnetogramă de ziduri în formă absidală și de anomalii
masive, care să ateste un sistem de hipocaust. În cel mai bun caz, construcția (33) ar putea fi
considerată drept baie publică, deși absida ei este incertă, iar structura nu indică o clădire cu o
astfel de utilitate. E posibil ca acest complex al băilor să se afle în suprafața încă necercetată,
de la est de castru, care se află de-a lungul drumului via praetoria, în direcția Potaissa/Turda.
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THE AUXILIARY CASTLE OF THE ALA I BATAVORUM MILLIARIA
AND ITS VICUS IN RĂZBOIENI-CETATE (ALBA COUNTY / RO)
The present article outlines the results of geophysical investigations undertaken at Războieni-Cetate, the
site of the fortress of ala I Batavorum milliaria, in Dacia Superior. The geomagnetic prospections from 2016 and
2017 in Războieni-Cetate a and the analysis of air photography show the unusual structure of the castle’s
barracks the living and stable units of which were significantly larger than at comparable sites. Partly stone-built
areas with ovens in the vicus further indicate the intensity of the civil use of the settlement.
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Explicația ilustrațiilor
Mischka_Rubel_Varga_01: Poziționarea sitului în Provincia Dacia (sursă: SRTM, European
Commission Joint resaerch center (http://ccm.jrc.ec.europa.eu/php/index.php?action=view&id=24), Granițele
provinciei Dacia după Nemeth 2016, 104.)
Mischka_Rubel_Varga_02: Poziționare topografică a sitului (sursă SRTM, OSM)
Mischka_Rubel_Varga_03: Poziționarea sitului și a descoperirilor făcute de Oltean cu ajutorul
imaginilor aeriene de pe Google Earth. Descoperirile stradale din sud și cele din nordul castrului ilustrează
problemele georeferinței
Mischka_Rubel_Varga_04 și _05: Până acum țigle și cărămizi ștampilate nepublicate ale alei I
Batavorum milliaria de la Războieni-Cetate
Mischka_Rubel_Varga_06: Studenți la FAU în timpul prospecțiunilor gradiometrice la vicus-ul de vest.
În fundal se pot vedea dealurile care delimitează la nord terasa.
Mischka_Rubel_Varga_07: Magnetograma suprafeței de nord pe imaginea aeriană din Google Earth.
Foarte ușor și clar de identificat: împărțirea parcelelor grădinilor la sud de suprafața asupra căreia s-a realizat
prospecțiunea
Mischka_Rubel_Varga_08: Magnetograma arealului castrului
Mischka_Rubel_Varga_09: Magnetograma arealului castrului cu reprezentările interpretărilor
arheologice a anomaliilor (pentru numere, vezi textul)
Mischka_Rubel_Varga_10: Imagine aeriana Google Earth din 2012. Hașurat: descoperire cu ajutorul
magnetometriei a zidului castrului și reconstruirea limitei exterioare a principiei (pentru numere, vezi textul)
Mischka_Rubel_Varga_11: Imagine aeriana Google Earth din 2013. Hașurat: descoperire cu ajutorul
magnetometriei a zidului castrului și a străzilor și reconstruirea limitei exterioare a principiei (pentru numere,
vezi textul)
Mischka_Rubel_Varga_12: Detalii din imaginea aeriana Google Earth din 2011; dreapta: detalii ale
descoperirilor realizate cu ajutorul fotografiilor aeriene și a magneticii
Mischka_Rubel_Varga_13: Interpretarea magnetogramei din castru la aplicarea modelului cu 10
încăperi per parte din echipaj în toate barăcile
Mischka_Rubel_Varga_14: Interpretarea magnetogramei din castru la aplicarea modelului cu 11
încăperi per parte din echipaj în barăcile vestice
Mischka_Rubel_Varga_15: Frecvența împărțirii barăcilor în funcție de mprime la aplicarea modelului
cu 10 încăperi per parte din echipaj în toate barăcile
Mischka_Rubel_Varga_16: Magnetograma arealului vicus-ului vestic
Mischka_Rubel_Varga_17: Magnetograma arealului vicus-ului vestic cu reprezentările interpretărilor
arheologice a anomaliilor (pentru numere, vezi textul)
Mischka_Rubel_Varga_18: Stânga: Magnetograma arealului vicus-ului sudic. Dreapta: Poză cu
reprezentările interpretărilor arheologice a anomaliilor (pentru numere, vezi textul)
Mischka_Rubel_Varga_19: Sus: Magnetograma arealului exterior nordic. Jos: Poză cu reprezentările
interpretărilor arheologice a anomaliilor (pentru numere, vezi textul)
Mischka_Rubel_Varga_20: Plan general interpretativ
Toate ilustrațiile sunt realizate de Carsten Mischka, mai puțin Mischka_Rubel_Varga_04 și
Mischka_Rubel_Varga_05, care au fost realizate de Alexander Rubel.
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