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DATE NOI CU PRIVIRE LA LOCALIZAREA
CASTRULUI ROMAN RUSIDAVA
CONSTANTIN PREDA•
AURELIA GROSU„
Una, din problemele cercetării Limesului Alutanus, care îşi aşteaptă încă o
rezolvare, este şi aceea a localizării castrului roman Rusidava. în istoriografia
româneasca s-a încetăţenit opinia, potrivit clreia Rusidava urmează a fi plasată în
apropiere de Drăgăşani, la Momoteşti 1• Dupl cum se ştie, poziţia geografică şi numele
castrului figureaz.ă în Tabula Peutingerianl. Din această hartă antică rezultă că
Rusidava se află la 24.000 paşi la nord de Acidava, azi Enoşeşti, jud. Olt. Luându-se în
calcul distanţa dintre cele două castre, corespunzătoare a 36,64 km, Rusidava a fost
localizată în zona oraşului Drăglşani, adicl la limita nordici a celor 24.000 paşi 2 .
în Ciuda tuturor aparenţelor, o asemenea localizare nu a fost confirmată
arheologic. Se vorbeşte totuşi de unele descoperiri întâmplătoare tlcute la Momoteşti,
printre care s-ar numlra: temelii de construcţii, clrAmizi, ceramică etc. Vestigiile
respective, despre care se afinnil el ar fi fost recuperate de intelectualii din Drăgăşani,
ar fi dispărut înainte de a fi vlzute şi cercetate de un specialist3. Investigaţiile de teren
întreprinse în mai multe rânduri de arheologi în această zonă nu au confirmat
veridicitatea informaţiilor referitoare la aceste descoperiri, nici la Momoteşti şi în nici o
altă parte a oraşului Drlglşani.
În vremea din urmi, prof. Ion Ciucil din Drăgllşani a efectuat unele investigaţii
de teren de suprafatl, reuşind s~ culeagă informaţii cu privire la apariţill Unor antichităţi
romane, de-a luogul timpului, [ Ciucil vorbeşte despre forma şi dimensiunile castrului,
de zidul de incinta, care ar fi fost construit din clrlmidă, de două şanţuri de apărare, de
ceramici romani şi dacici, de o clrămidl cu ştampila COH „„ etc. pe aceste temeiuri
s-a ajuns la concluzia el Rusldava urmeazll să fie plasată la Strejeştii de Jos 4 •
'Bucureşti

••Muzeul Judeţean de Istoric şi Arta Olt, Slatina
1
Gr. Tocilescu, Dacia lnalnte de romani, 1880, p. 91; idem, Foull/ss et recherchu wcheologiques en
Roumanle, 1900, p. 120-126; V. Cristescu, I11toria militar/J a Dact.I romane, 1937, p. 124 şi bibliografie, p.
127; D. Tudor, Oltenia romanii, ed. IV-a, 1978, p. 298 şi 354; idem, OrqJ, t41'grirl-fl sate in Dacia romanii,
Bucureşti,

1968, p. 366.
Tabula Peutingerianl, VIl, 4; Gr. Tocilescu. op şi loc cit.; idem, Monumentele eplgrqfice şi sculpturale a/e
Muzeului Naţional de Antichit/Jţi din Bucureşti, 1902-1903, p. 211; idem, Mamucrlae/s de la Biblioteca
Academiei Romdne, f. 6-IS.
..
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1
D. Tudor, op. şi loc. cit.
4
I. Ciuca, în „Revista istoricii", I, 1990, nr. 9-10, p. 897-900.
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Pornind de la aceste informaţii preliminare, Cristian Vlădescu, de la Muzeul
Militar Central, a întreprins un sondaj în anul 1984, în locul unde s-a semnalat prezenţa
de urme arheologice. Din păcate, rezultatele obţinute în urma acestor prime investigaţii
arheologice nu se cunosc.
În scopul de a verifica cele consemnate de I. Ciucă şi de a obţine date
suplimentare verificabile, menite să contribuie la clarificarea acestei probleme, Muzeul
Judeţean de Istorie şi Artă Olt, în colaborare cu Facultatea de Istorie a Universităţii
Hyperion, au întreprins în ~qul 1996 câteva sopdaje arheologice. întrucât o cercetare
arheologică de oarecare proporţii nu era posi,bilă din cauza gospodăriilor, care acoperă
întreaga zonă unde s-au semnalat urme de antichităţi romane, săpăturile s-au restrâns
doar la o suprafaţă de teren relativ redusă, aflată la extremitatea de nord-est a acestui
sector arheologi~ . .
Terenul în cauză este situat pe terasa dreaptă a Oltului, întinzându-se pe
suprafeţele ocupate în prezent de gospodăriile şi proprietăţile locuitorilor Ion Tomescu
şi V. Bica. În acest punct, tedsa este ·cea mai ridicată, faţă de terenul înconjurător,
atingând înălţimea de circa 3 m faţă de nivelul drumului naţional (E 64), care
delimitează .spre~est întreagă această zo'nă. Latura de nord este mărginită de o mică
vâlcea n_aturală, amenajată şi folosilă, după unele aparenţe, ca şanţ de apărare.
Cercetările într~prinse af~i constau în trasarea şi săparea a cinci se<?ţiuni. Prima
dintre acestea (S. I), orientată N-S, are lungimea de 26 m şi lăţimea de 2 rn. o a doua
secfiuni,:; (S. ()~ lungă de
16, 50 m' şi lată de 2 m, a fost trasată pe.aceeaşi direcţie N-S,
~
paralel cu prima, ambele devenind în final o suprafaţă. Cea de-a treia (S. III), cu
lµngimea de 14, 50_ m ·şi lăţimea de 2 m, a fost orientată E-Y, cu scopul de a sonda
terenul înspre interior~! terasei. A patra secţiune (S IV), lungă de l Om şi lată de 2 m, sa tr.asat pe aceeaşi, direcţie E-V, având drept scop Clarificarea unor situaţii arheologice
apărute în secţiunile ante~ioate. Ultima secţiune; cea mai mie'ă', a fost plasată în
marginea terasei, având dimensiunile de 5 J< 2 m şi orientată E-V. (fig. 1). 1

. .
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În zona centrală a săpăturilor, la adâncimea de O, 50 m, s-a dat peste un mare
pavaj de cărămizi. Pentru dezvelirea lui a fost necesară extinderea în suprafaţă a
cercetărilor. Astfel s-a constatat că P,a°Vajul s-a păstrat intact, constând din cărămizi cu
dimensiunile de O, 27 x O, 32 m.--forma ' lui este rectangulară, cu laturile de l l , 70 x
6, 60 m, cu faţa principală spre est. La limitele pavajului nu seremarcă nici o urmă de
zidărie, care să· ne indice apartenenţa acestuia la o anumită construcţie. Doar'la limita
nordică s-a înregistrat prezenţa unei linii de cărămizi mari, care mărgineau pavajul pe o
·
~
lungime de 3, 10 m. (fig. l ' şi fig. 2).
l

Fig. 2. Strejeştii de Jos. Pavajul de

cărămizi.

În stadiul actual al cercetărilor este greu de stabilit care a fost destinaţia
acestui mare pavaj, deosebit de îngrijit lucrat. Am putea fi tentaţi să-l punem în
legătură cu praetorium, ca un fel de piaţă în faţa acestuia. Însă, prezenţa descoperirii
respective în colţul de N-E al zonei arheologice şi nu către centrul acesteia, cum ar fi de
aşteptat, ca şi absenţa oricăror urme evidente de co~strucţii din vecinătate sau alte
indicii, nu sunt în măsură să susţină o astfel de eventualitate. Oricum, un astfel de
pavaj , pentru realizarea căruia s-a utilizat un număr impresionant de cărămizi, trebuie
să fi avut o destinaţie de importanţă majoră.
~Printre descoperirile demne de me,nţionat se mai nqmără apariţia, în S. IIl ,-a
unui pavaj de pietriş, lat de 2 !ll, cai:e mărgineşte, sprţ._vest; parte din pavajul de
cărămidă. Acesta este orientat N-S şi ar putea reprezenta, după cum ne arată şi urmele
lui din S. IV, un fragment dintr-un drum din interiorul acestui punct arheologic.
În secţiunea III, la distanţa de 7, 5Q m de la capătul ei de est, s-a descoperit un
şir de cărămizi şi altele dărâmate, împreună cu urme de lipitură arsă (c;hirpici),
reprezentând, probabil, resturile unor temelii de zid. (fig. 1).
http://cimec.ro
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O situaţie mai puţin clară din punct de vedere stratigrafic se întâlneşte pe
latura de nord a săpăturii. Mai exact la capetele celqr două secţiunj (S. I şi S. li). Spre
deosebir:e de principala zonă săpată, unde urmele de cultură se opresc în jurul
adâncimii de 0,60 m, aici stratul de depuneri arheologice măsoară peste 1 m ,grosime şi
cuprinde un amestec de cenuşă, chirpici, lemn carbonizat, resturi de cărămizi ,
fragmente ceramice etc. Ne-am fi aşteptat ca aici, unde se află şi marginea eventual~lui
şanţ de apărare, să întâlnim urme ale zidului de incintă. Din păcate, nu am dat de nici
un indiciu în acest sens. Este posibil ca acesta, dacă a existat, să fi fost derpontat în
întregime de săteni de-a lungul timpului. Urme ale eventualei incinte nu au fost sesizate
nici pe latura de est, respectiv în marginea terasei. Este posibil ca aici, dacă într-adevăr
a existat o incintă, construirea drumului naţional să fi distrus în întregime această
latură. Nu încape nici o îndoială că amintitul drum a tăiat marginea terasei pe direcţia
N-S, operaţie necesară construirii acestuia, urme arheologice fiind încă vizibile la baza
terenului de pe această latură a şoselei.
În cursul săpăturilor s-au scos la iveală şi unele materiale arheologice romane.
Este vorba, mai întâi, de trei fibule aparţinând a trei tipuri diferite. Prima dintre acestea,
descoperită în S. I, car. 2, la O, 30 m adâncime este lucrată din argint şi are arcul format
din trei ramificaţii paralele semicirculare între care se formează două.ferestre. ~ iciorul
este plat, gen papuc. Acul, care lipseşte, pare a fi fost din fier, dovada fiind flicută de
urmele ce se mai păstrează pe piciorul fibulei. (fig. 311). Tipul este cunoscut sub
denumirea de „Scharnierfibel" (cu balama) sau în formă de
Fibule similare se mai
cunosc în Dacia la Bucium, Moişrad, Napoca şi Ilişua şi datează de Ia finele sec. II şi
primele decenii ale sec. III d. Ch .

r.

,

I.

Fig. 3. Strejeştii de Jos. Fibule-romane, sec. 11-III.

Cea de-a doua fibulă, lucrată din bronz„ s-a găsit în S. ·m, car. 4, la adâncimea
de O, 30 m (fig. 3/2). Tipul este apropiat de cel cunoscut în lumea germană sub numele
7
de „Kniefibel" (fibule cu genunchi). După unele cernetări recente, acest tip de fibulă
este specific părţii de nord a provinciei Dacia, întâlnindu-se ·cu precădere în .castre.
f
;

'1

1. Kovrig, în „Dissertationes Pannonicae", II, 1937, 4, p. 123-124, pi. XVII şip . I 79-180, pi. XXVIII, I .
• N. Gudea şi V. Lucacel, în „Acta Musei Porolissensis", 3, 1979, p. 348-349, pi. XXIV, denumite în formă
de T sau „mit umgelcten BUgel"; M. Takăcs, S. Cociş şi A. Rustoiu, în „Acta Musei Napocensis", 32, 1995,
pi. V, 29; D. Protase, C. Gaiu, Castrul roman de la Ilişua, . Bistr iţa-Năsăud, 1997 , pi. LXXIV, I.
'O. Almgren, Studien iiber nordeuropeische Fibe/n , Bonn, 1975 , p. 64-66.
i
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Descoperiri mai însemnate sunt semnalate la Porolissum, Buciumi, Gherla şi
MicAsasa8• Din punct de vedere cronologic, acest tip de fibulă se plasează, ca şi primul,
în ultima parte a sec, II şi primele decenii ale secolului următor. Ultima dintre fibule,
tot din bronz, s-a descoperit în peretele desplrţitor dintre S. I şi S. li, la aceeaşi
adâncime ca şi celelalte două (fig. 3/3). Tipul se încadrează în grupa fibulelor „puternic
profilate", cu analogii în descoperirile de la Bucium şi Moigrad9 , şi se datează tn a doua
jumătate a sec. II şi eventual şi la începutul sec. III d. Chr.
Printre descoperiri se numiri şi o moneda de bronz, un dupondius, apărută în
S. I, la adâncimea de 0,60 m, în car. 9. Deşi moneda este foarte tocită, s-a putut stabili
cil este vorba de o emisiune din vremea împăratului Hadrian, probabil de tipul BMC,
1167 (?), dat!nd din anul 119.
în mod oarecum neaşteptat, ceramica este prezenta în cantităţi destul de reduse
şi numai în stare fragmentari. Printre acestea se remarcă fragmenta de vase de uz
comun, provenind de la tipuri de căni, ceşti, farfurii şi amorfe. La acestea se adaugă şi
câteva fragmente ceramice de tradiţie dacici, lucrate cu mAna, în rândul clrora se află
şi parte dintr-o ceaşcă de tipul bine cunoscut şi mult rlspAndit în cultura veche dacică.
Din datele culese de la locuitorii din vecinltatea acestui punct arheologic
rezulta ci aici, în locuri şi ocazii diferite, s-au descoperit urme de construcţii din
clrlmidl şi piatril. De asemenea, se spune ci din aceeaşi zonă arheologici ar proveni
şi unele clrămizi „cu scriere" pe suprafaţa lor. Dispariţia acestora nu ne dă posibilitatea
doar de a presupune ci este vorba de eventualele ştampile de unitate militari. Tot din
acest sector arheologic provine o însemnata cantitate de clrlmizi folosită în construcţia
conacului Buzeştilor şi a bisericii din localitate.
Cu prilejul slplturilor efectuate de I. Barnea la biserica medievală de la
Stlneşri, com. Lungeşti, situetl la circa S km vest de Strejeştii de Jos s-au descoperit, în
ruinele acesteia, carAmizi romane, un cap de leu din piatrl şi o inscripţie în limba
greacă din primele decenii ale sec. III d. Chr. Autorul consideri că toate aceste vestigii
romane ar putea proveni din castrul Rusidava 10 • Se pare ci asemenea cărămizi au fost
utilizate de-a lungul timpului şi la ridicarea altor biserici din localităţile învecinate.
Rezultatele obţinute în unna cercetlrilor arheologice din anul 1996 din
localitatea Strejeştii de Jos ne oferi un important şi concret punct de plecare în
problema localizlrii Rusidavei.
Deocamdatli nu se verifici cele mai multe dintre afirmaţiile consemnate în
nota publicata de I. Ciucl. înainte de toate trebuie sl apreciem ca fiind nefondate
infonnaţiile cu privire la forma şi dimensiunile castrului, oferite cu atâta exactitate de
autor. Ţinem sA preci7.Am că, din nefericire, până în prezent nu dispunem de nici-o
urmă concret! a zidului de incinta şi cu atât mai puţin de conturul şi dimensiunile
acestuia. De asemenea, nu credem, după cum se prezintă configuraţia terenului, în
1

N. Gudea 'i V. Luclcel, op. cil„ p. 334-335, pi. XI; idem, Caslrul roman de pe vdrfal dealului PomelMo/grad, Zallu, 1997, p. 123; idem, tn „Acta Musei Porolissensis", 3, 1979, p. 297-299, pi. VI-VII; S. Cociş,
R. Ardevan şi R. Pintea, tn „Acta Musei Porolissensis", 16, 1992, p. 328; S. Cociş şi C. Oproiu, în .Acta
Musei Napocensis", 36/1, 1998, p. 198-199 şi 126, pi. VIl-Vlll; I. Mitrofan şi S. Cociş, în .Acta Musei
Napocensis", 32, 1995, p. 433-434, pi. li-III; M. Tak6cs. S. Cociş şi A Rustoiu, op. cil., p. 455, pi. V, 29; R.
Ciobanu şi N. Rodean, tn .Apulum", 34, 1997, p. 188, fig. 6/4.
9
1. Kovrig. op. cil„ p. 212, pi. X, 99-100; N.Gudeaşi V. Luclcel, op. cit„ p. 325,pl. li, 15 şip. 326.
10
I. Bamea, în ,,Materiale şi ccrcclAri arheologice", IX, 1970, p. 345-351.
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existenţa a două şanţuri şi valuri de pământ, care înconjurau castrul. În aceiaşi situaţie
de incertitudine se prezintă Şi datele referitoare la tehnica de construcţie a drumului
roman de aici,· în afara unor observaţii directe, prin săpături arheologice, precum şi
opinia potrivit căreia apele pârâului Marou, situat la mare distanţă, ar fi contribuit la
distrugetea castrului;
În ai doilea rând nu se poate confirma, cel puţin în stadiul actual al cercetărilor
şi informaţiilor noastre, nici descoperirea, în perimetrul arheologic mai sus menţionat,
de ceramică ,.terra sigillata", opaiţe ştampilate, vârfuri de lance şi de săgeţi, cuţite şi
chei romane, precum şi însemnate urme ceramice dacice găsite „chiar în interiorul
castrului" 11 •
Făcând abstracţie totală de inexactităţile publicate de I. Ciucă, după opinia
noastră, bizuindu-ne, nu pe simple impresii şi obsesii, ci exclusiv pe observaţiile şi
rezultatele săpăturilor noastre de la Strejeştii de Jos, în sectorul cercetat se află un
important centru arheologic roman din sec. 11-Ill d. Chr. Apariţia aici a unui pavaj, de
proporţii, din cărămidă, atingftnd o suprafaţă de-aproape 80 m2, precum numărul enorm
de mare de cărămizi folosite la construcţii medievale şi modeme din localitate şi din
comunele învecinate ar putea servi drept argument în favoarea localizării aici a
castrului roman Rusidava. Asemenea descoperiri nu sunt, de regulă, tipice unei aşezări
civile. În sprijinul unei astfel de concluzii ar fi de luat în consideraţie şi distanţa dintre
cele două castre, Acidava şi Rusidava, care măsoară circa 20 km, înscriindu-se oarecum
în limitele celor mai multe dintre distanţele consemnate de Tabula Peutingeriană pentru
limesul alutan inferior.
În cazul în care această nouă localizare a Rusidavei va fi pe deplin asigurată,
atunci castrul Pons Aluti nu mai poate fi plasat în zona localităţii Ioneştii Govorei,
acolo unde de fapt a fost cliutat Bră nici un rezultat concret, ci undeva mai la sud între
localităţile Prundeni şi Zăvideni.
Pentru a înlătura eventualele rezerve ce ar mai putea exista în privinta
localizării Rusidavei este nevoie ca în viitor să se întreprindă cercetări suplimentare.
Avem convingerea că acestea vor veni să confirme părerile noastre, ce se sprijină pe
rezultatele unei prime ş,i utile cercetliri arheologice.

11

I. Ciucn, op. şi loc. cil.
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NEW INFORMATION REGARDING TIIE LOCA TION

OFTHEROMANCAMPRUS/DAVA
Abstract
The roman camp from Rusidava bas been located until now, în keeping with
the infonnation from Tabula Peutingerian, in Drllglşani.
However, this kind ofprocessing hasn't been archaeological confinned.
A few years ago um archaeological roman setting from II-III centuries after
Chr. was discovered in Strejeştii de Jos, Olt county. After a few archaeological tests
performed bere there were discovered: a big brick pavement with an area of about 80
square meters (fig. 1-2).
Safety pins (fibulae) of different types (fig. 3), roman ceramics of common use
and a bronze coin from Hadrian. Within the framework of the same searching there
were also traced out marks of foundations for brick constructions and of metalloid
road.
Ali these archaeological discoveries permit the location of Rusidava in
Strejeştii de Jos, at about 7 kilometers south from Drăgăşani.

Explanation of the figures:
Fig. I. Strejeştii de Jos. General plane ofthe excavations.
Fig. 2. Strejeştii de Jos. Bricks floor.
Fig. 3. Strejeştii de Jos. Romanfibulae, zru1_3 111 centuries.
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