CAST.ftUL ROMAN DE PIATRA DE LA CAMPULUNG
(PESCAREASA, JUD. ARGEŞ)
CERCETARILE DIN ANII 1978-1989
CONSTANTIN C. PETOLESCU
TEODOR CIOFLAN
(';ist n ii dl• piatră se află în raza
l'rn1t 1i111i s;it Pescăreasa, azi cartier al

111·.i·.;11l11i C;'1mpulung-Muscel. Este sii 11.11 111 p1111ctul „Jidova", între ca''"' f1·r;1t;"1 şi şoseaua Piteşti ( ';1111p11lung (la vest) şi Râul Te:1rgu111i (la est)2:_
Prima menţiune o înt{1lnim la LF.
d1• Marsigli, care a trecut prin acesll' părţi în anul 1691 2 . În 1835 este
marcat pc harta rusească a Princi1ia telor Rom<1ne 3 . f>ri~ele săpături
.imple au fost efectuate în 1876 de
I l. Butculescu, care a dezvelit parţial
1idul de nord al castrului şi câteva
11 H'iiperi din clădirea comandamentu111i 4. SlE.ături mai sistematice a în1n·pri'hs între 26 iulie 20 august
I !JOI P. Polonic, din însărcinarea lui
<;r. Tocilescu5. Valorificând notele
r;imase de la Polonic, D. Tudor a fă1 ·ut în 1936 prima prezentare deta1iată a castrului6.
~n anii celui de-al doilea război
ll orubal şi in perioada ce a urmat,
castrul a avut mult de suferit prin
stabilirea în incinta acestuia a sediului ~mor întreprinderi economice care aa adtis grave prejudicii monument1!1loi prin ridicarea unor clă
diri şi barăci, precum şi prin nameroase şanţuri de canalizare şi alte
instalaţii gospodăreşti. Săpăturile începute în 1962 din iniţiativa Institu-

tului de Arheologie din Bucureşti au
trebuie să ţh1ă scama de aceste realităţi. După mai bine de un deceniu
de demersuri, a reuşit să se redea
obiectivului statutul de rezervaţie arheologică şi să se iniţieze lucrările
de conservare menite a pune în valoare acest monument istoric7.
Cercetările din anii 1962-1967 au
fo~t comunicate de autorii săpături
lor sub forma unui raport preliminar, însoţit de un plan corect al castrului8. Cercetările din anii 19681970 şi 1973-1977 au adus noi elemente la cunoaşterea topografiei castrului : s-a descoperit complet edificiul cu hipocaust (identificat între
1962-1967) dintre horreum şi principia ; de asemenea a fost redezvelită aproape în între · e c a irea comandamentului (principia), al cărei
plan era cunoscut din cercetările lui
Polonic. în sfârşit, cercetările din ultimul deceniu au urmărit cunoaşte
rea completă a topografiei zonei centrale a castrului <în special latus
praetorii sinistrum),
precum şi a
sistemului de fortificare (fig. 1)9 •

A. CONTRIBUŢII M TOPOGRAFIA
CASTRULUI (ZONA CENTRAf.A)
1. în spaţiul dintre principia şi latura de est a castrului, s-a iden.tifi-
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cat o mare clădire, c-are a fost să
pată între anii 1976-1982. Această
.clădire este oarecum pandantul hambarului (horreurn) din Iatus de'i::trum
şi măsoare! 38,40Xl6,90 m (latura
scurtă dinspre nord măsoară 16,65
m). A fost puternic distrusă, probnbil încă din vechime: aşa se face că
nu a fost marca tă nici în planul lui
Marsigli şi nu a fost identificată de
Polonic în cursul cercetărilor sale.
Ceva mai bine se păstrează numai
latura de vest, pi sp~ . Principia.: ,mortarul care lega pietrele era însă aproape complet spălat de apă, lăsând
impresia că pietrele zidului ar fi fost
legate cu pământ.
~- Barăcile ridica te cu mai bine de
patru decenii în
urmă au produs
stricăciuni acestui edificiu. Un sistem de canalizare cu tuburi de ciment străbate clădirea aproximativ
în diagonală, dinspre SE spre NV ;
clădirea mai era tăiată de o conductă de apă, precuOl şi de o alee pietruită ; unele lucrări de construcţie
din beton armat au coborât până la
stratul de pământ virgin. Aşa se face că pe aproape întreg cuprinsul,
s-au păstrat doar fundaţiile acestei
clădiri. S-a constatat că zidul erei
gros de 8,80 m (la bază) ; pietrele
fundaţiei au fost aşezate ·într-un şanţ
săpat în solul viu.
Planul acestei clădiri se prezintă
astfel : în jumătatea dinspre sud se
află o curte mare (dimensiunile pe
interior : 21,70X15,10 m) : partea
dispre nord este ocupată de trei şi
ruri de încăperi.
Pe suprafaţa acestei curţi a fo5t
aşternut un strat subţire de pietriş
(motiv pentru care, în ultimul plan
publicat, partea de vest a acestei zone a fost identificată cu o stradelă).
Deasupra - acolo
unde stratul a
scăpat nederanjat - , s-au aflat nu-

meroase fragmente cle ţigle şi olane, căzute pe strattJ1 antic de pietriş
cu resturi de arsură {cărl>uni şi lut
afumat amestecat cu eenllşă). In acest strat S-a descop€rit <> monedă
de la Philippus Caesar (anii 244-246},
ceea ce arată că această clădire a
fost distrusă cu ocazia atacului carpic din timpul domniei lui Filip Arabul 10_ Pe direcţia zidului care desparte şirui de camere de vest de
cele centrale s-a des.coperit o cără
midă mare (de dimens1unile 0,44X
0,39 m: spartă în mai multe bucăţi),
care ar putea fi haza unei
coloane (stâlp
de susţin~re). S-ar
putea deci ca această curte :să fi fost
împărţită pe lung în trei. tone, formând două portice ele-a lllngul laturilor lungi .
Partea dinspre nord .a didirii cuprinde trei .şiruri de came1e. Spre
laturi se află câte tre-i_ [ncă.peri ; cele
din margine.a de norei sllnt rotunjite în interior. Toate ace-sit camere
erau prevăzute cu pile de liipocaust
(unele aflate in situ, clirect pe stratul de lut şi pietriş). Jl·e centru se află două camere, de formă dreptunghiulară ; cea dinspre noll"cl, rnai mare, era prevăzută cll s) stent de încălzire cu hipocaust. •Căldurct provenea de la un praefurni.urn, lipit de
camera cu absidă din capătul de nordvest al clădirii (spre · prin~ipia) şi
construit din cărămidă. U:ăJdura comunica în subsolul came~r-eJor prin
guri de cărămidă, curtlJ s-a constatat
între cele două camere· drr·e]Jtunghiulare de pe marginea de- ves'\ 11• In interiorul came re lor s-.an.J aU at numeroase sfărâmături de iwbmi şi tegule
folosite la sistemul de condlJ.cere a
aerului cald prin pereli. fo camera
centrală mare a apărLl!I l\Jnt d~nar de
la Pla.utilla, iar la est de ac ea~ tă clă
dire, între aceasta şi a_g·g-e·n. alt denar de la Caracalla. Ace a.sn.:B clădire
ar putea fi identificată cu pira·etorium.
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I .t 1c•r ril d
onservare şi conJ
· cintă : latura de sud în întregime,
pr~cum şi o porţţ~ne din latura .de
nit I 1r r •l int in anul H)B2 au im
vest. -· Zidul de curtină se păstrează
1i11 tl •zv llr a laturii de ·nord a clă'

l I
mandamentului (principia),
111 I n 1 1r 1ir a spre nord a vechii secll 1ni i D (vezi pla•.1ul publicat de Em.
I 'o p ' cu şi Eugenia Popescu). Aici
11 descoperit un bogat material arlwologic, în stratul de incendiu provoc·at de distrugerea ' Castrului ·de că1n• <'nrpi : fragmente de coif, fibule,
• tlc·l11 (topită), monede (de la Septi111 11 S ver şi casa ' sa domnitoare,
p11•1·11m şi o piesă de la Gordian al
l 11 l<·n), un cercel de aur de tip 0-

1

1 1•11t11l.

acestea, planul zonei centrale
este în linii mari cunos1111 . Cu fondurile puse la dispoziţie
11„ fostul Comitet de Cultură al jud.
\ rgeş , ruinele scoase la lumină au
Iost consolidate şi protejate (19821fl 83).
'11

1 1• 1 ·trului

D. CERCETEAREA SISTEMULUI

DE FORTIFICARE

;I
r

porţi.

Pe latura de sud a castrului , Em.
Popescu efectuase două secţiuni (în
planul publicat •În 1968 : SB şi SG),
c•are au traversat şi identificat tra!i •ul zidului. S-au identificat astfel
1>orta praetor.i at precum şi cele două
turnuri de curtină de pe latura de
sud. Aici, construcţiile anterioare ale
restei întreprinderi miniere au afect~t grav obiectivele, producând distrugeri irecuperabile prin ridicarea
unor bc;trăci, s trăpungerea zidurilor
pentru instalaţii de apă şi iluminat
te. Se impunea deci relua~ea lucră 
rilor în această zonă, pentru a le salva de distrugerea în continuare de
cătr~ agenţii atmosferici.
Zidul de

pe o înălţime relativ uniformă, între 1,50-1,90 m . S-a observat că în
porţiuniie dintre turnurile porţilor
şi turnurile de' curtină, zidul prezţn
tă (cam de. la jumătate) o deviere
spre interior, ceea ce face ca turnurile porţii .praetoria să prezinte un
ieşind mai mare;
aceasta permitea
gărzii observarea mai atentă a ber•
r
'
mei.
S-a constatat că zidul prezintă
două fracturi adânci la colţul de sudvest, lângă turnul de colţ.
-,.lncepând dip anul ~984, zidul a fost
permanent consolidat şi înălţat până
1
la cota agger-ului.
„
4. Porta praetoria a fost identificată şi săpată de P. Polonic ~·.1 1901
rezultatele, rămas e multă vreme inedite (cu excepţia planuril<;>r publicate de Gr. Tocilescu cu diferite ocacazii), au fost valorificate vlterior
de D. Tudor . Em . Popescu a dezv.e lit turnul dinspre .v est al aceştei

incintă

3. In anii 1983-1985, s-a dezvelit
( pe exterior o parte din zidul de in-

Porta pl'aetori a o fost re săpată int~gral de noi în 1983- 198,4. ;Faţă de
datele con sem nate de P qlonic, s..,ţ.i u
obţinu t unele rezultate noi. Dar qistrugerile provocate (în special cu
3-4 C! ecenii în urmă ) au ~rppyt~t
grav configuraţia obiectivului ;. iară
notele lui Polonic, am fi fost lipsiţi
de o seric de date esenţiale pentru
reconstituirea acestei porţi.
Cele două turnuri ale porţii se
prezintă uniform ; distanţa dintre ele
este de 5,90 m, iar faţă de zidul de
incintă ies în afară (spre fossa) cu
aproape 1 m . Spre exteri,or, latura
turnului este lungă de 4,Ş5 m şi groasă de 1,90 m (cu ; o cm mai groasă
decât zidul din incinţă) ; în schimb,
spre interior este gros de nm;nai 0,90
m. In interior ~amer~le turnurilor
sunt de mărime a 2,50 (2,55) X 2,40
m. Turnurile prezintă spre intrare
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câte doi mici contraforţi (uşori), servind pentru sprijinirea arcului <bolţii) porţii ; acuzn s-au mai iden.tificat
parţial : cel interior de la ti.irnul de
vest şi cel dinspre exterior de la turnul de est (din schiţa întocmită de
Polonic. se cunosc ambii contraforţi
de la amândouă turnurile, ieşind cu
0,30 m ; grosime : 0,95 m cei dinspre
interior - 0,85 m cei dinspre exterior).
Faţă de datele rămase de la Polonic, rezultă că starea porţii a ajuns deplorabilă. La turnul dinspre
vest, zidul (.înalt, cu aproape un veac
în urmă, de 1,10-1.30 m) mai avea
doar 0,30-0,50 m, fiind într-() stare de degradare înaintată ; contr-afortul dinspre foss~ era distrus p<in~ la
temelie. La turn 1..11 dinspre est al porţii (spre muzew). cele dow1 ziduri interioare au fost aproape complet distruse de o mare groap<1, achînc-ă de
circa 2 m ; în e2 s-a găsit priibuşită
o porţiune din zidul turnului. Ufl n'Jc
plantat la intrarea turnului a nrnvocat alte distrugeri, prin ri:ilhkinilc '.'t'
au dislocat pietrele.
Probabil că polonic a săpat ucest
turn, în interior, numai pe lângă zid.
Aşa se face că el notează în <1.cest
loc doar prezenţa unei cărămizi p<ltrate (20 x 20 cm) din pardosealii (în
zona distrusă acum de groapă): d.ir
în săpăturile noastre s-au descoperit
mai multe cărămizi in situ (fragmentare), de mărimi diferite, aşezat~ 1;1
nivelul plintei. r-.1 interior, au a p;'irut şi câteva frag mente ceramice romane commne.
in 1981-1985, turnurile porţii au
fost consolidate şi înălţate pâni1 la
cota agger-ului.
5. Porta princip alis dextra. Turnul
dinspre nord al acestei porţi a fost
identificat de Em. Popescu : poarta
s-a săpat integral în anii 198_1=-1986.
Ea se aseamănă ca plan cu porta
praetoria ; distanţ::a între turnuri este
de 510 m (intre uşori - 3,80 m).

TEODOR CIOFL.'\N

La bază (colţurile de la intrare) s-au
utilizat blocuri din piat~ă fasonată
din cariera de la Albeşti. Colţurile
dinspre agger erau ~egularizate prin
folosirea cărămizii. In suprafaţa sc""1pată în faţa porţii a ap.ărLJt, in 198li.
un denar de la Severus Alexander
(anii 222-228).
In anul 1986, aceasti.i poartă a fost
consolidată şi ridicată pân.ii la nivelul agger-olui (circa 1,80 m).
6. Porta principalis smi stra se ;1flă pe latura de est a castrului ; unul
din turnuri (cel de sud) intră parţial sub clădirea fostei can.tine a întreprinderii miniere (aculll trnnsfo'."mată î11i muzeu).
Această poartă a mai fost cercetată de P. Polonic ]n cursul s(1r.<'1':1rilor din anul 1901. Din J1efcricire,
ea a avut 711ult de suferit cu 40-50
de nni în urmă. Astfel 1L1rnul dinspre nord a fost în bună parte nivPlat (în special partea dinspre intrarea porţii), pentru a se CTel un drum
de acces. Latura exterio·a1ă a celuilalt turn, dinspre sud, a fost str;ipunsă de o conductă iesLnd din fosta
cantină a întreprinderii miniere. La
s;\pare, s-a constatat di i:n turnuri,
incepând de la nivelul Jl} intei, au
fost depuse gunoaie (câteva monede
emise după anul 1952 arată când
s-au făcut aceste depuneri). Sub nivelul plintei, au apărut îndeosebi în turnul de sud - fragmente
coramice.
Dimensiunile turnurllor porţii
(identice) strnt urmcitoare]e : latura
dinspre exterior este lun,g.ă oe circa
2,55 m şi groas;\ de 1,70 m (deci aproape cât zidul de indniă. faţă de
care poarta iese în afară cu circa
0,90 m) ; lattJra dinspre mlerior (pe
care se află intrările fo turnari) este
lată de 0,95 Jll, Celelalte C!OJă latt;iri
sunt lungi de 2,25 m ~i groase de
0,90 m (<'ele dinspre exter.i.Di!) şi 1,00
m (cele dinspre poartă). Pe Jatura de
sud se află intrările îa t urn11r-i, largi
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partea dinspre poarcâte doi uşori,
li 111gi cl circa 0,86 m şi laţi de 0,90
111 ,
1 dinspre interior al turnului
1h• 11ord are la bază un bloc mare de
1kar d Albeşti. Distanţa dintre cele
tlm 1i't turnuri (fără uşori) este de 5,:~5
111 ; rezultă că poarta (intrarea) era
lit rgă d~ 3,60 m.
Această poartă a fost cercetată în
an ul 1988 şi conservată.
t

1,

I t1rnuril

prezintă

Turnuri de

curtină
("
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păstra era de 1 m . (latura . dinspre
nord).
Camera interioară măsura
1,45 x 1,52 ro. Zidul este gros de 1,05
m pe porţiunea care face corp comun cu zidul de incintă al castrului
(turnul iese în afara zidului de incintă cu 0,15- 0,20 ro) şi 0,86 m (laturile interioare). Intrarea (situată
pe latura de vest, dinspre clădirea
muzeului) este dispusă simetric ; ea
măsoară 0,97 m, iar distanţa pâ nă
la pereţi este de 0,15 ro (stânga) 0,35 m (dreapta) .
Turnul prezintă ·î n dreptul intră
ii urme de tencuială, pentru a uniformiza suprafaţa neregulată zidită
cu piatră de râu. Pentru a da linie
dreaptă zidului, s-au folosit
(la col-

I n aceşti ani s-au cercetat trei tur1111 r1 de curtină
(cunoscute deja din
pi inul publicat în 1968) şi s-au iden1 fi ·at alte două :
7. Turnul dintre porta praetoria ţuri) cărămizi.
in interior, îndată după înlătura
• 1 colţul de sud-est al castrului, iden1i ficat prin cercetările anterioare, a rea stratului vegetal, s-a dat peste
I ost săpat şi consolidat în 1985. Ca- un strat de cenuşă. La golirea turului au apărut : ceramică, oase, un
me ra interioară este aproxîmatfv pă
ragment de aplică · de bronz trafotrată (1,52 x 1,50 m), intrarea este
ată.
·
l.\rgă de 1,10 m . La colţul exterior
.ii laturii .de vest s-a utilizat şi că
Podeaua este construită din lesr.1mic;la ;, grosimea acestei latuti este pezi legate cu mortar. Turnul fusese
d' 0,95. m (cealaltă latură a fost par- acoperit cu ţigle şi olane, din · care
~inl, distrusă de o conduc.tă, care a în interior s-au descoperit mai mul'ilră puns şi zid\ll de incintă până a- te fragmente . Au ' apărut şi câteva
fragmente de cărămizi (un a cubkă ,
proape de plintă) .
.
.
Turnul a fost golit . până la adân- . asemeni celor . folosi te la pilele de
d mea de 1 m. Jn interior au apărut . hipocaust).
c[1teva ·fragmente de ceramică · ro10. Analiza' planului castrului l}e-a
ma nă comună şi d~ ţigle.
.
pus problema dacă J1U cumva se află
8. Turnul dh1tre porta , praetoria câte un turn de curtină şi pe porţiu
~i colţul de sud-vest al .castrului, nile de zid aflate între portae princiidentificat în curswl săpăturilor an- pales (dextra şi sinistra) şi colţurilEt
terioare, a fost cercetat în 1~79 (Em. de s_ucţ-v.est, :re~pectiv: sud-est ale .
Popescu). Consolidat şi înălţat în castrl,llui. Incercarea făcută în săpă
19,85, îo c4rsul lucrărilor· de reconsti- turile ap.terioare (E' J ) nu duses~ la'
tuire a incintei castrului. Dimensiu: un rezultat pozitiy. Măsurătorile pe
nile" sunt asemănătoare cu cele ale teren ne-au determinat trasarea unei
turnt.iluf" descris anterior. In interior noi secţiuni (numită convenţional;
s-au . descoperit fragmente ceramice în continuarea celor precedente : so{
omune, oase, ·fragmente de ţigle .
lungă de 6 m .şi lată ·de 2 m, per9. Turnul identificat la capătul pendiculara · Pe zidul '.de incintă Şi
1
secţiunii H, pe latura de est, a fost
aproximativ paralelă cu vechea ~ecsăp.ci.t în 1985 şi consolidat în anul
ţiune J (la circa 3,5 m sud . de aceas~
următor. înălţimea pân_ă· la care se ta). Prin această se'cţiunc ·s-a i'den.tt'- ·
http://cimec.ro
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fiCat latura interioară de sud a unui req _ 01uzeUlui), făcând pandant cu
turn ; partea· dinspre mu,rus . a sec- ttirriul descris anterior, Camera inteţiunii SO a fost dezvoltată într-o surfoaiă .,are dimensiunile : l,oO x 1,50
prafoţi1, dezvelioQLi-se · înfregtil turn. ni'; int~~e~ este de 0,95 I'n, iar uşorii
Cinwra turnului ar~ în interior d.i'.- sunt qe'părtaţi de: laturile· turnului
mensiunik· : 1,90 m (latura perpen'- c1.i' 0,25 (cel drept) - 0,30 m (~el
dicular:1 pe zidul de incinta'). şi 1,35 stâng). In dreptul intrării, zidul pre(latura rare :(are·· corp coµlun cu· zi~. zintă urme de tencuială.
dul ('astrului) ; grosimea IfiturilQr inS-a golit până la adâncimea de
terioare : 0,85-0,90 m. Pe latura co- I m. In stratul superior au apărut
mun:1 rn zidul de, indntă, zidul tur- mulţi bolovani, precum şi fragmente
nului prczinUi acelaşi sistem consta- de ţigle şi olane; după drca 0,50 m,
tat la turnuri te .săpa~ anterfqr (de au ·Început să apară numeroase fragEm. Popescu) : el intră îri ziqul .de mente ceramice şi oase (multe fragincint;-1 şi prezintă un ieŞirid .. spre mente.. de corn de cerb). Acest strat
latura exterioară a zidului castrulUi. conţin!'! urm.e de arsµră · <cărbune).
Intrarea turnului este largă' de apro- S-a descoperit un fragment de figuximativ 1 m ; uşorii formează un rir\ă de lut reprezentând pe zeiţa
unghi drept p: pereţii laterali .ai. tur~ Venus.
nului (cel stfing, mai bine păstrat,
măsoar{1 0,28 m).
Secţiuni prin sistemul defensh·
Turnul s-a păstrat pe înălţimea c.le
maximum 0,80 m (cp.lculată de la PoIn c1,1rsul s'ăPăturilor efectuate indea). Pode:1ua este construită din tre ,19.62-;-1968, s-au t~asat m'ai muJlespezi şi pietre de râu prinse cu te .secţiuni', . în . veder~~ (.!Unoaşt,ţii
mortar.
complexe, a sistemului def.enşiv aggerL<t golirl'a turnului, .din stratul su- murus-berrna-fossa :.demă secţiuni pe
perior s-au scos pietre şi bqla.vani latt.ii'.â .de est a C'aştruJui (numite
(proveniţi din dărâmarea . a~estui~). convenţiQnal A şi K), ~ite trei pe lafragmente de ţigl~ · şi olane. După tura de ·nord (M, M, şi: N -. ultima
0,45-0,50 m~ pământul de umplu- numai. în afara if\cintei). p~~tru ,il
turii C'Onţinea resturi de cărbune. i;.i controla sistetiiiil ~e fortificare,:de .pe,
arsură. în acest strat, s-a desco~:.. lal.ur1f <;le ~su.o, '.~utorii , p~ţ~~n~~i
rit un fragment de1 brc):ţ~ră.. q~-6.foni, rapart au executat aJte :două ~th.iQ\
o fibulă şi o .cantlt~te înseniiiită, de. (numite convenţJoh~~ P şi .R>; dar
ceramică (.intre .altele„
fragment din motive .obi~ctive.,, primi. a fo~t
cu' . l.iil înrepuf qe fri.Scripţi~· necfar(! exec'utată'. doai," în <ţ!a'ţa incintei, cea.
. .
z .U:ilită:_ i .l.ţl1· fra..i..„.. t ~ ..ffeoitâ- lal~ nU,in.li înl.int-:rfot.
.

„

: ,,.

'

-

un

ri~)•. P·~cu·. ~·-~~e. ',anlmă(e. _
rn· ('01tu1 a'Hirfo zrdiil.pe încrnu.:şi

laţu,r~ de sud ~ ~urf>:1:1l~ ~P.~~â-:
tiv la· njvelµl phnţe1. Jil;, s~.şlul . de
mofţăr sc~rs„ de _·lai,~[ti11U:~a.~Jlif-:
milµi, jt ~p1)rut o monedă de brom;
de la Gordian .llt .... · ·.: , . ~Ji ,:·,.
il. Pe. Jat 'J:â ;t,"',es·1 ... cas#m~·
1 . -~;,; 1 „ . Y.1'
• gţ.~" \._ccfl . .,._.• ~ ,;l~,.
între ..,.,rt.a pnnc1PPJ,is,.PJ»stra ş1 ,<i:_Qjţul .a~ ~ud~e~t at ci\St;urili.„ · s~ii ~ş.:,
copent. alt ftlrn. d~. M.ir.~i;ia .(el: eîte
situat la 0,55 m depărtare de clădi-

J~·. s~~u~·~~

P. :-~~:,~. ~~ecu:iat

în,

an,_\U,,„ .~9J5 ; CJ\f!t~}UU ~: ~2 X 2 i~
(lm~1tri~P a fo~i .lil'Jlltată, ele, f!lpt~l
că.•~ep,ij~ea cuc~,~~ ).O . tn ,t:ţdt~ul r~~
zezy~,_ţiei arhe()lOgl~, i~trâ9d )Il: rei:em.~t~ ~~te.:a:• fost~m G~·CârnPY~
lung)i.. · Şecţiunee· cade· pe~odi<lUl~
pe. zidul:: de focintă;Jmediatda .eS.t de
tui-ţlu'I de ~~fi~ă: C!in~~
„~~~

toHa

lui ;
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L R MAN DE PIATRA DE LA CÂMPULUNG

1 m sub nivelul
11111 a l solului, a apărut berma,
l11L1 d • 2,50 m, uşor înclinată, deli111 I 1t d un strat de argilă ; pe tra• 11I
i s-au aflat bucăţi de cărămizi
pi lre că zute de la zidul de incin1 1 n ontinuare, profilul (latura de
,,
1 secţiunii) este întrerupt de o
111 ap.1 modernă cu deschiderea de
t 1!10 m . Urmează linia în pantă a
11 (•I, t 1 i ată în strat de piet:fiş cu
l111h11l mic. Fossa este adâncă de 2,30
111 (m ·urată de la nivelul actual al
11111 11 ),
iar deschiderea de circa
/ 1 111 m. Era umplută
cu bolovani,
I1 1 t
de râu de dimensiuni mai
111 d, fragmente de cărămizi şi ţigle,
, 1
mică. In continuare, terenul este
tnrmat din strat de pietriş (cu foarlt multe pietre şi bolovani). Apoi s-a
d •ntificat alt şanţ (acesta inai mic),
111 că rui unghi se observă în profil
11 ată sub stratul vegetal (gros de
11 tmai 10 cm). Distanţa dintre cele
do ă fossae este de 5,20 m . Fossa
lll că a fost săpată' .în strat de piet tlŞ cu bob mare (conţin~nd multe
p •tre şi bolovani) ; adândtnea ei este
tl. nurori 1,20-1,30 m, iar deschid rea de 3,50 m ; traseul ei este marcat în ~rofil de pietre, iar
f.u ndui şanţGlui a apărut (·în profilul de
laturJ de vest a sectiunii) un fragrne~t de:I cărămidă. Umplutura
fossei
'
mici este constituită din fjământ de
cuibare cenuşie, pietre şi câteva fragmente de cătămidă. (fig. 3J.
13. Secţiunea R (1985) a fost e;xecutată prin lărgirea <spre vest) tinei
vechi secţiuni (nenumerotată pe planul publicat în 196,8), prin care s-a
Identificat turnul
curtihă dintre
porta rpraetoria şi colţul de sud-vest
11

pe

:ie
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al castrului. A fost trasată perpendicular pe zidul de incintă, aproximativ paralelă cu SG şi limitată (la
nord) de aleea asfaltată â rezervaţiei.
Valul era vizibil în această zonă
până la 1 m deasupra soJului actual
(în partea de sus era distrus de un
pavaj de ciment al unei barăci a fostei întreprin deri miniere).
La circa 0,50 m de nivelul actual
al solului, a apărut zidul de incintă .
s,...a săpat până la adâncimea de 2 m
(lângă zid), pătrunzându-se cu 30 cm ·
sub nivelul de călcare a•.1ţic. Cu acest
prilej, s-a constatat că fundaţia zidului de incintă era construită din
pietre' de râu şi pietriş.
14. !n anul 1986 s-a trasat secţiu
nea S - între colţul de sud-vest al
castrului şi turnul de curtină din apropiere; s-a săpat pe adâncimi variabile între 2, 70 m (porţiunea
dinspre zi dul de incintă) şi 1,10 m
(capătul secţiunii dinspre alee). Se~
ţiunea
este orientată aproximativ
E-V, perpendicular pe zidul de incintă. Baza zidului se află la adâncimea de 1,50 m (de la nivelul solului) ; fundaţia din piatră d,e râu
(aceeaşi cµ cea constatată în ~ecţiu
nea Q) continuă în jos cu încă 0,60 m.
Ambele secţiuni (R, S) au arătat
că agger-ul este lat de circa 5 m.
Cercetările din ultimul deceniu au
ados, precum s-a văzut, noi contribuţii' ,la cunoaşterea planului castrului. Totodată, s-au cules date noi privind ~fârşitul castrului, ca urmare
a •atji~Ull;li cax:pic din timpul lui Filip Arabul. Utia din cele mai importante realizărrâal:itorilor acestm raport preliminar este însă consolidarea şi conservarea tutl1ror obiectivelor scoase la lumină prect1m şi începerea reconstruirii laturii de sldd
a castrului 12 .
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Pl~~l casu-Uli~i de piatră de la Câmpulung (Jidava}
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NOTE
castrul a ~
localitatea Apa ·
Sărată (uneori după numele cartierului :
pescăreasa), fie după punctul .Jidova - nu- ·
rne dat de localnici locului cu ruine. Această ultimă denumire este atestată 'in.că de L.F. de Marsigli (Danubius Pannonicus-Mysicus, II, Haga, 1726, fig. :J9:
„Sidova"). C.D. Aricescu (Istoria Câmpulungului,
prima reşedinţă a României,
~ucureşti, 1855, p. 11-18) credea că aici
u existat înainte de romani o cetate dacică, de acee-ăP!eaează pentru forma Jid:wa. In Marele Dicţionar geografic al KOmâniei, IV, 1901, p. 97-98, sunt menţionate ambele forme - Jidava şi .Jidova (CU
menţiunea că aceasta din urmă este forma populară). Gr. G. Tocilescu (FouiUes
et rl'cherches archeologiques en Roumani<',
I ~acureşli, 1900, p. 134) foloseşte denumirea de .Jidova, la fel C. Rădulescu-Codin
) (Muscelul nostru, Câmpulung. 1922, p. 31)
şj V. Christescu (Istoria militară a Dacici
Romane,
Bucureşti, 1937, passim).
ln
schimb, D. Tudor a folosit consecvent den urnirea lîeJTdava ; vezj astfel : Castrele
romam• de la Jidava lângă Câmpulung in
MusCl•l, Bucureşti, II, 1936 (1938), p. 89/ 117 ; idem,
Oltenia romană, Bucureşti,
1 9~2. p. 229 (vezi şi ediţiile ulterioare). Cu
aceasta, ~-a înrădăcinat în literatura de
specialitate denumirea de Jidava to·p onim ireal, a cărui utilizare se pretea7ă
la confuzii de ordin istoric : cum s-a viizut, el nu are nici o legătură cu o dava
preromană (numrle antic rămflne necuno~-·
eul). De aceea •. noi ne vom referi în continuare la oraşul Câmpulung, pe teritoriul
c5ruia se afli1 acest castru.
1

fost

1n

' ·D. Tudor, op. cit. ; vezi incă, idem,
$tiri nou.ă despre castrul Jidava, în Bu·
letinu l Muzeului Militar Naţional,
IV,
1940-1941, î-8, p. 98-101 ; idem, Arme
şi dif('rite obiecte din castrul Jidava, in
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, 37, 1944, 119-122, p. î7-82 .

lite~·atura ~e ~pecialitate,_

menţ10nat

fie

după

7 Săpăturile
către Emilian

au fost începute în 1962 de
Popescu, din partea Institutului de Arheologie din Bucureşti, in
colaboraree mai intâi cu Muzeul din
Câmpulung (reprezentat prin Flaminiu
Mâr~u; 1962-1964), iar din 1964, fără lnerupere până astăzi, cu Muzeul din Pişti (reprezentat intre 1964-1968 prjn Euenia Popescu, iar incepând din 1976 prin
"I'. Cioflan). ln anii 1971-1972 nu s-au
făcut săpături. Din 1978, cercetările au
fost preluate, din partea Institutului de
Arheolog-ie, de Constantin C. Petolescu.

~

I

\

8 . Vezi Emilian Popescu şi Eugenia Popescu, 1n Studii şi Comunicări, Piteşti,
l!J6B, p. 67 -î9 : iidem, în Materiale şi cercetări arheologice, IX, 1970, p. 251-263.
ln ace-;te rapoarte se publică şi primul
plan cc_!ect al castrului, întocmit de Eusebiu :-..Lironescu pe baza măsurătorilor

~

.' L.F. de Marsigli, Joc cit.
] C.C. Giurescu, Principatelc ).Wmâne ia
începutul secolu.lui XIX, Bucureşti, 1958,
p. 169.

r
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,
• Note!P lui D. Rutculescu ~e păstreazf1
I la Muzeul de istorie al municipiului Bucul
·
\ \ reşti.

,
t

~ Notele lui P. Polonic se păstrează în
1rhiva Tocilescu, la Biblioteca Academiei
~omâne, secţia manuscrise, voi. 5133, p.
W4-254 şi voi. 5139. p.' .3=--32. '· l
'

9

. .

d!~ ;~1i::1 ::~~:~t acum are la bază ri-

icarea topo efectuată de E. Mironescu,
u completările făcute de C.C. Petolescu.

10
Em. Popescu, C.C. Petol~scj.i. T. Cioflan, Distrugerea castrului roman de la
Câmpulung (Jidava), în Studii şi comunicări, III.
Câmpulung - Mt1sC'Cl. l_Q!!!. p.
15-17.
.

11 Intre primele două camere de pe latura ~tăngă se află o gură de circulaţie
a aerului cald, realizată din 4 rânduri de
cărămizi
suprapuse
(de dimensiunile:
J5X26X• C1'1.) : gura este largă jos de 30
cm, iaT sus se îngustează (pentru a putea fi aooperită cu o cărămidă : pri:>ba bi!
nu exista boltă).
12

Petolescu
T. Cioflan,
n·1scuVe2i
,..11 peC.C.
.
. ir
marginea
reconsbtu
ii unor e-

cas-

lcmcnte- ale sistemului de apărare al
trului roman de la Câmpula11g, în· Revista Muze€1or ~i Monumentelor. Monument.e, l!'itGd~ ~ i <;ie artă, 2, 1988, p. 70-72.
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LE CAMP ROMAIN DE
CAMPULUNG - PESCĂREASA
(DEP. D'ARGEŞ},
FOUILLES DES ANNEES
Hl78-1988
RESUME
I ,i 'M premieres fouilles systemati-

complete des complexes de la zonne
horreum-principia. Depuis ins, les
fouilles ont ete continuees par les
auteurs du present rapport. On a
mis au jour les restes d'un grand edifice (praetorium ?) situe dans le
latus sinistrum de la zone centrale
du camp. De meme, les fomilles ont
contribue a la meilleure connaissance
du systeme des fortifications : le mur
d'enceinte (specialement du cote sud)„
double par l'agger et muni par des
portes ces annees ont ete explorees
Ies portes praetoria, principalis dextra et principalis sinistra et des
tours intermediaires (fig. 1) ; ce systeme defensif etait complete par
deux fosses circumvallaires (fig. 3).
Les recherches ont demontre qoe
le camp a ete detruit en 245-247
par l'attaque des Carpes.

lans la camp romain de Câmpu11 1111( (situe dans le lieu appele "Jiil 11 v 11 " \, cffe ctuees en 1901 par P. Po11111 t', on t ete publiees ulterieurement
11111
D. Tudor (dans „Bucureşti" II,
111 lt , p. 89- 117). En 1962, les fouilI• 11ont reprises par !'Institut d'Ar111 • logic de Bucarcst. avec la collal 11 11 11.i on de_s musees de Câmpulung
I li 2-1964) et de Piteşti (partir
iii • 1964, jusqu'a present); les resul1 tl
preliminaires ont ete communi11111•s par Emilian Popescu et Euge1il1t Popescu, dans „Studii şi comuni' 11 rl" (Piteşti), Hl68, p. 67-79 (=
„Materiale şi cercetări arheologice" ,
I • 1970, p. 251-263).
L s recherches des annees suivan'"
(1968-1970, 1973-1977) ont
1•0 1 tribue a la connaissance assez

11111•

/
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