CASTRUL ROMAN DE LA POJEJENA
SAPATURILE ARHEOLOGICE DIN ANUL 1970

In anul 1970 între 9-17 aprilie, Muzeul din Reşiţa în colaborare cu
Institutul de Istorie şi Arheologie clin Cluj au efectuat săpături arheologice la castrul roman din localitatea Pojejena, jud. Caraş-Severin. Localitatea Pojejena este mai de mult semnalată în literatura arheologieă mai
ales prin numeroasele descoperiri întîmplătoa.re de monete, ţigle şi cără
mizi ştampilate şi insoripţii pe piatră. Castrul a fost identificat pe teren
abia prin anii 1930. Cercetări arheologice nu s-au efectuat1.
Castrul roman este aşezat pe o p.latformă înaltă, situată deasupra
Dunării cam la 1 km depărtare de malul fluviului. Locul este numit de
localnici „Şiţarniţau (= loc de pindă, loc de ochire) sau „via Bogdanovici". Primul nume reflectă de fapt por.!:iţia strategică a ca~.trului; din
acest punct un observart.or are un oimp bun de vedere atit spre vest pînă
la Veliko Gradiste (Pincus) cit şi spi~e est pînă la intrarea în defileul
Dună11ii la Golubac (Cuppae) 2 •
Urmele castrului se di1sting la suprafaţă mai ales pe laturile de vest
şi est care sînt marcate de dîlme ce jin.dică ductul valului; pe latura
de nord, în arătura proaspătă, poaite fi deasemenea urmărită direcţia
Yalului după culoarea lui gaLbenă în contrast cu cea neagră a humusului
actual. Colţul de sud-est a fost aproape distrus ca urmare a exploatării
pămîntului pentru diferite lucrări de construcţii. Zidul de incintă a fost
scos în întregime de localnici, oare au folosit piatra la construcţii. In
interiorul castrului însă, par a se pă.stra zidurile unoT construcţii p:rintre
care şi pretori ul.
1

Castrul roman aflat în „via Bogdanovici" a fost identificat pe teren de C. Daicoviciu

(AnB, III, 1930, p. 20-21). Se presupunea existenţa unei fortificaţii romane pe malul Dunării,

fapt neconfirmat deocamdată pe teren. Pentru descoperirile arheologice din raza localităţii
vezi Rep. Arh. (ms. Cluj) şi T.l.R. L 34 (Aquincum-Sarmizegetusa-Sirmium), Budapesta, 1968,
p.~69, Pojejena. Vezi şi D. Tudor, SCIV, IX, 1958, p. 373-376; XXI 1970, p. 155-157.
Fondurile pentru cercetări au fost puse la dispoziţie de Muzeul Judeţean din Reşiţa. La cercetări a luat parte cu mult entuziasm şi profesorul de istorie din localitate Voin Stancovici.
2
Denumirea de: „ via Bogdanovici" este legată de numele foştilor proprietari ai locului.
Înainte de anul 1940 terenul a fost acoperit cu viţă de vie; astăzi este teren arabil şi
constituie loturile membrilor cooperatori.
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Săpăturile au avut un cairacter relativ restrîns. Au fost trasate nouă
secţiuni (I-IX), cite două pe fiecaire latură; pe latura de sud aiu fost
trasate trei secţiuni. Trei dintre secţiuni (II, IV, VI) au fost trasate
astfel incit să traverseze elementele de apărare ale castrului. Dimensiunil.e lor: 25 X 1,25 m. Celelalte secţiuni .măsurînd 5 X 1,25 m au fost
trasate doar pentru a stabili ductul zidului de incintă şi starea lui
actuală.
Castrul este orientat cu laturile aproximativ pe direcţia punctelor
cardinale principale. SăpătuTile au arătat că în construcţia lui se disting două faze: o fază de pămînt şi o fază, ulterioară, cu zLd de piatră.
Dimensiunile castrului cu zid de piatră sînt: 148 X 185 m. Laturile

lungi sînt orientate est-vest. In faza cu val de pămînt castrul era cu
ce\'a mai mic, zidul de piatră fiind plasat în panta valului ou aproximativ 2-3 m spre exterior faţă de culmea valului de pămînt. Dimensiunile aproximative 142 X 179 m.
Valul de pămînt al primei faze constă dintr-un loess de culoare
galbenă. In general în structura lui, cu excepţia secţiunii IV, nu am
găsit urme de material arheologic. Lăţimea lui la bază este în me-die

.5 VII

J1i"

I!!!!!I!! !I I
Fig. I -

Planul castrului de la Pojejena
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12 m; înălţimea lui în plllrl1C1Jull cel marl. înalt este 1,50 m. Valul se delimitează foarte g.r eu de păm'intJuil viirgin oare este deaisemenea un loess
de culo:are ga1benă deschisă. StraibuJ de humiu'S antic .este foarte puţin
vizibil ·s au chiar lips-eşte, fenomen datorat calităţii loes·s ului de a favoriza cirou1'aţi1a iatcizilor.

ln fa:za 'l..JTmătoare, pe panta exterioară a varului a fost construi t
zidul de pi·atră în tehnl~oa opus inoer,t um, din piatră de ·carie ră , calcaroasă . Grosi.m ea temelliiei luL măsoară 1,50 m. Temelia străpunge valul
pe to:ată înălţimea lui aoogînd deobicei stratul de pământ virgin. Judecînd după nivelul be.nmei, înălţimea temel!iiei este 0,,80 m. ln faţa zidului
spre exterior se păstr.eiază herma ~ealiz1ată prin niivelaTe a aproape orizontală a părţii de val din latura exterioară a zidului. Lăţimea ei diferă :
1 m pe latura de veist; 1,20 m pe 1atlla:'a de ie st; 1,05 m pe· la1:n.11Da de nord.
Ş an ţul de apărare este lat de 9 m şi 1
adfo1c de 2,50 m de la nivelul
b erm ei pe laturile de est şi vest şi de 7 m 'Lăţime şi 12,50 m ad!încime pe
latu:ria de nord. Raportul dint11e 1liu.ngimea celor rdouă elscarpe ale şanţului
es te cam 2 : 1 în favaairea eSicarpei interioaire . .Şa1I1ţul de apă r.a.re es.te
în întregime umplut astăzi. Ptrez-enţa lllii a ·ămas Îh'Să în toponimia
a ctwlă a satului: t er·e nul afliat la norxi de castru se n'll!ITl eşte „La şanţ'.
Materialul 1a rheologi1c :este relativ iredus cantitativ, pentru că secţiunile nu au fa.st trasaite 'În porţiruni locuite din inter1ior. El ·a pare deobicei n IUmai de 1a 1aid'îi!l'aimea de 0,60-0,80 cm t erenul fiind pină nu
demult plantat cu viţă de vi1e. Din purnct de vedere aantita,tiiv predomină
ceramica, foarte foagmentaoră în.să. Din f.raigmentele ca.m cteristi.oe putem
deduce că fo!1ma de va:s cea mai irăspî.rudită .eistJe oalai. Ea pr ezintă variante
foar.te diferite .atît din punct d e vedere al formei în genier.al cit şi mai
ales ia pastei din ·c are 1aiu fo:st 1UJC['late. Ace asta poate fi: de culoare alb ă,
n i sipoas ă fină (secţi'lli!l,ea VI): fig. 3/1; (secţillllilea V) : fig . 3/7; f ig . 6/5;
pastă de culoare c ă r ămizie foarte fină acoperită cu fi rnis roşu: (secţiun ea \) : fig. 312, 9, 13; pa1Stă de -cuLoa;re căirămizi·e foarte fin ă : f ig. 3/3
1

Fig. 2 -

Profilul secţiunii IV pereţii de S şi N.
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<secţiunea II în şanţ), fig. 3/12 .(secţiunea VI în şanţ); pastă cenuşie
zgrunţuroasă: fig. 3/4, 5, 8 (secţiunea II) fig. 3/6 (secţiunea III); pastă
<le culoare cenuşie-roşcată zgrunţuroasă: fig. 3/14 (secţiunea IV); pastă
de ,culoare cenuşie deschisă foarte fină: fig. 3/10, 11 (secţiunea II); pastă
<le ouloare cenuşie desohi<să zgrunţuroasă: fig. 6/8 (secţiunea I).

O

altă formă

de vas este strachina care

prezintă

cîteva variante.

Cca mai răspîndită dintre ele este strachina joasă icu fUIIld plat. Exem-

plarele pe care le 1avem simt II"eali:?Jabe din

pastă

de culoare

cenuşie,

foarte

fină cu firnis: fig. 4/1, 2, 3, 5, 7, (secţiunea II) şi de culoarie cărămizie

foarte fină cu firnis: fig. 4/4, 6, 8 (secţiunea I, II, VI). Alte stlI"ăchini,
al căror tip nu poate fi determinat cu precizie sînt din pastă de culoare cărămizie, foarte fină acoperite ou firnis: fig. 5/3, 7, 8, 9, 10; fig.
6/1, 2 (secţirunea II); fig. 5/1, 2, 4, 5, 6 (secţiunea. II).
Mai menţionăm un fr1agment dintr-'1.ln chiup din pastă de culoare
roşie foarte fină cu partea exterioară acoperită cu o vopsea albă, pe
care s-a trasat o linie ~IIl val: fig. 6/3 (seicţi'l.Lilea III) şi o ceaşcă dacică
lucrată din pastă de culoare brună roşcată nisipoasă; diametrul gurii =
13,5 ·cm; înălţimea= 7,5 cm. fig. 6/7 (secţiunea II, în şanţ).
Au apăr11t cîteva obiecte metalice mai ales din fier: arme, unelte
şi elemente de construcţie. Dintre arme menţionăm: virf de suliţă în
formă de frunză alungită lungimea= l = 28 ·Cm (secţiunea II); vîrf de
suliţă cu vî.rf piramidal, l = 12 cm (secţÎlllnea III); vim de suliţă în
formă de frunză, l = 8 cm (secţiunea VI, a= 2,20); 1=7 cm (secţiu
nea VI a= 1,40 m); 1=13 cm {1oocţiurnea VI, a= 1,20). Dintre unelte
amintim: cîteva fragmente de cuţite clin fier: l = 13 cm (secţiunea VI,
a= 0,70); 1=15 cm (s·ecţiunea VI, ia= 1,20); 1=8 cm (secţiunea VI,
a= 1,35 m), o teslă din fier: 1=16 cm, diametrul găurii de înmănu
şare = 4 cm, lăţimea părţii active 4 cm (secţiunea VI, din şanţ); un
stylus: l = 14,5 cm (secţiunea VI, a= 1,50 m) şi un fragment dintr-o
piesă de broască pentru uşă. Au fost descoperite fragmente din zgură
ele fiier. Dintre piesele ce foloseau la construcţii menţionăm un mare
număr de piroane şi scoabe.
Au apărut cîteva fragmente din piese de bronz dar foarte atacate
de oxid astfel că în foarte puţine cazuri se poate preciza destinaţia
iniţială a piesei.
Au fost scoase la ivea:lă kagmente dim vase de sticlă (secţiunea II),
iar în 1secţilllllea V, în şanţ a fost găsită o mărgică din pastă de sticlă
de culoare verzuie.
Ceramica prezintă în general foairte puţine elemente de decor: amintim doar un fragment de vas decorat cu elementul de decor num.it „cu
pieptenele" (fig. 6/4) şi un fragment dintr-UIIl vas cu canelmi verticale
}JL' corp (fig. 6/6). A apărut urn fragment dintr-un vas terra sigillata
(_fig. 7/2) care însă nu prezintă elemente suficiente pentru a putea fi
determinat. Mai amintim descoperirea unui opa,iţ cu stampila VETTI;
diametrul= 6,2 cm, înălţimea= 2,8 cm (fig. 6/2) descoperit în secţiunea II).
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„

Fig. 7 -

'

Opaiţ şi

stampile din castrul de la Pojejena.
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l\Iai numeroase sînt descoperirile de ţigle şi cărămizi stampilate.
C~a. mai mare parte din ele aparţin legiunii VII Clallldia. Sînt însă şi
cărămizi ştampilate care aparţin altor trupe. Un fragment dintr-o ştam
pilă, din care se păstrează doar capătul din stînga al tabulei ansata are
litera O (fig. 7 /3) şi probabil aparţine cohortei V Gallorum. Au mai apă
rut şi cîteva ştampile ale legiunii IV Flavia. Ştampila acestei unităţi
este deobicei într-un cartuş dreptunghiular simplu măsurînd 12 X 3,6 cm
cu litere înalte de 2,5 - 3 cm: LEG(io)IIII F(Lavia). Fig. 7/5.
Ştampilele legiunii VII Claudia descoperite în casku în timpul
săpăturilor prezintă două tipuri: primul tip (fig. 7/6) în cart~ lat de
4,5 cm, litere înalte de 3-3,5 cm: [L]EG(1o) VII CL(audi1a) ... ; al doilea
tip tot într-un cartuş simplu lat de 3,5-3,8 cm are două variante: a.
[LEG(io)] VII CL(aucila) C(uppis) cu cifra înaltă de 3,8 cm (fig. 717 );
b. lLEG(io)] VII CL(audia) C(uppis) cu litere înalte de 2,5 cm (fig. 718).
Un al treilea tip de ştampHă pentru legiunea VII Claudia se află pe o
cărămidă păstrată în Muzeul din Lugoj, piesă care provine din fosta
colecţie Georgescu3 • ŞtampiLa într-un cartuş simplu de 11(?) X 2,5 cm,
litere înalte de 1,7 cm are textul: LEG(io) VII C[l(audia)]. Fig. 7/4.
Pe o cărămidă descoperită la suprafaţă in interio!'Ul castrului se
păstrează cîteva litere dintr-un text scris cu mina în limba greacă:
K . . . . . . . <l>wNHCAC ... (fig. 7/9). Textul nu este inteligibil. Din
a~czarea aflată pe panta de la sud de castru spre Dunăre provine un
frc;gment de placă votivă dedicată probabil lui Liber Pater 4 • Fragmentul
a fost descoperit cu ocazia unei periegheze. Este o bucată de marmură
allJJ de slabă calitate; dimensiuni: 12,3 X 5,7 X 3,5 cm. Partea din spate
nu este lucrată. Relieful foarte şters, abia vizibil, a fost încadrat de un
chl'nar lat de 1,2 cm din care se păstrează: o porţiune în partea stingă
a fragmentului. In partea de jos relieful avea probabil un soclu simplu.
Din relief se distinge conturul unui personaj, cu bustul gol, iar partea
de corp de la brîu în jos acoperită. Personajul este prnbabil Silen,
nelipsit din cortegiul ce însoţeşte deobicei pe Liber. El are analogii cu
două piese votive descoperite la Turda 5 : un fragment statuar şi o placă
\·oti\Tă. Personajul are ambele mîini ridicate deasupra capului, susţinînd.
pe cit par a indica şi analogiile, un coş sau o tipsie pe care sînt puse
ofrande în cinstea lui Liber. Poziţia este specifică lui Silen. Repirezentarea face parte dintr-o scenă figurată mai complexă, care din nefericire
lipseşte. Lucrarea pare a fi executată mai superficial probabil şi datorit{! calităţii mai slabe a materialului. Piesa poate fi însă datată în
3 Piesa se află în Muzeul din Lugoj sub numărul ele inventar 36. Colecţia arheologică
Georgescu provine în cea mai mare parte din zona Pojejeua - Moldova Veche, fapt care ne
îmleamnă să credem că sus numita stampilă provine de la Pojejena. Aducem cu acest prilej
1
mulţumiri lui I. Stratan, directorul Muzeului din
goJ'pentru "informaţiile i1trlabile:
4 Piesa a fost descoperită de elevi şi predată profesorului de istorie V. Stancovici care
ne-a semnalat-o. Îi aducem cu acest prilej mulţumiri.
5 C. Pop Z. Milea, ActaMN, II, 1965, p. 198, fig. 1; C. Pop, Dacia N.S„ XII,
1968, p. 414, fig. 1; L. Teposu-David, RomRum. p. 218, sigla F 112 (= Civilia, p. 208209, sigla F 49); C. Pop, ActaMN, VII 1970. p. 152-154, nr. 5, fig. 1/5. Mulţumim lui
C. Pop pentru ajutorul dat în prezentarea acestei piese.

Lu
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5ecolele II-III 6 • Răspindirea cultului zeului Liber în Dacia, ca şi în alte
provinciJ, este un fapt constatat7. Stairea economică {l["Osperă a provinciei
dacice a fost elementul esenţial ca["e a 'stat la baza răspîndirii acestui
cult. Descoperir·ea de la Pojejena lărgeşte ari,a de răspindire a pieselor
cu acest oaracter sprijinind în aoelaş timp afirmaviile în legătură cu
răspindk,ea cultului.
Deşi limitate ca suprafaţă .şi ,ou rezultate mai puţin spectaculoase
cercetările arheologice de la Pojejena constituie U[l prim pas în cercetarea castrului şi permit dteva observaţii cu caracter provizoriu deocamdată. Existenţa celor dauă faze de construcţie este un indiciu în legă
tură cu importanţa strategică a acestui pun:ct şi cu durnta lui de funcţionare. Lipsesc deocamdată indicii sigure pentru datarea celor două
faze. Fără îndoială însă prima fază nu poate fi datată decît în perioada
cuprinsă intre sfîrşitul secolului I (uilitimele două decenii) şi începutul
celui următor. Această perioadă corespunde de fapt şi primelor menţionări aici ale cohortei V. GalloT1UI11 8 • În legătrnră cu faza ou zid de
piatră ia castrului, în staid}ul actual al cercetării putem doar presupune
că a prutut fi TidJ,oată pe la mijlocul secolulu;i II, aşa oum în general
se consideră penrtru 1castrele cu zid de piatiră din Dacia 9 • In general se
consideră :că fortificaţia de la Pojejena face parte din sistemul de apă
rare ·al Daciei pentru că trupa care staţiona în el, cohors V Gallorum,
se află la 110 e.n. menţionată într-o diplomă din Dada (CIL, XVI, 163) 10 •
Aceea.şi trupă apare însă într-o diplomă militară din anul 159/160 din
l\Ioesia Superior <CIL, XVI, 111). Rămîne cercetătorilor sarcina de a
lămuri această problemă. în orice caz, admiţind ipoteza înglobării întregului Banat la Dacia11 a.şa cum credem şi noi - este greu de presupus
că la Pojejena ar fi fost necesară prezenţa unei unităţi militare după
formare.a provinciei Dacia. Acestei presupuned i se adaugă şi două constatări arheologice: sărăda de ştampile care aparţin cohortei V Gallorum
şi faptul că ştampilele legiunilor VII Cl:arudia şi IIII Flavia datează dintr-o
epocă tirzie, probabil de la sfîrşitul secolului III, după părăsirea Daciei 12 •
1

Piesa a fost datată de C. Pop de la :.ruzeul de Istorie al Transilvaniei din Clnj. Ea
într-un catalog de reprezentări ale lui Liber Pater în Dacia romană, publicat de C. Pop, în Apulum, X, 1972, p. l 7G, nr. 4, fig. 5.
7
A. Rodor, în Dacia, N.S., VII, 1966, p. 215-261.
8
Despre cohors V Gallorum vezi: cohors, în RE, IV (1900), col. 291-292 (C. Cichorius);
I. I. Russu, SCIV, 23, 1972, p. 72 consideră că unitatea aparţine armatei din provincia Dacia.
TransA nt p. 107, nota 2 arată încă de la identificarea pe teren a acestui castru de la Pojejena că ar putea data din timpul războaielor de cucerire a Daciei.
9
IstRom, I, 1960, p. 375.
10
Idem, p. 376; I. I. Russu, loc. cit. În diploma din 8 februarie 161 unitatea este
nmnită „V Gallorum et Pannoniorum" (Chiron, Mtinchen, 2, 1972, p. 450).
11
C. Patsch, Dcr Kampf um den Donaurawn unter Domitian und Traian, Wien-Leipzig,
1937, p. 137-138; C. Daicoviciu, în Daeia, VII- VIII, 1940, p. 456-463; TransA11t, p.
96 nota 2.
12
Legio, în RE, XII (1924), col. 1623-1624 (E. Ritterling); D. Tudor, în SCIT', IX,
1958, p. 373 şi urm. pentru datarea tîrzie a ştampilelor legiunii VII Claudia; în ce priYeşte
datarea ştampilelor legiunii IIII Plavia vezi: Legio, în RE, XII (1924), col. 1540-1544
(E. Ritterling) şi D. Protase, Legiunea I I I I Flavia la nordul Dunării şi apartenenţa Banatului
şi Olteniei de vest la provincia Dacia, în ActaMN, IV, 1967, p. 47 şi urm.
6

urmează să apară
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l\laterialul arheologic nu permite deocamdată precizări cronologice.
Si:-igurele piese care permit o datare aproximativă, apaT"ţin unei perioade
mai largi de timp: amlele 1:J, lucerna cu ştampila VETTI1 4 produs al
oificinelor din Italia de nord în prima jumătate a secolului II.
Bogăţia descopeririilor arheologice, fie întimplătoare, fie .rezultate
din săpăturile arheologice atestă existenţa unui puterni1c centru provincial roman în acest loc. ceea ce impune cunoaşterea lui detailată prin
CL'rcetări.

NICOLAE GUDEA -

ILIE UZUM

l>AS ROMERLAGER YON POJEJENA - DIE AUSGRABUNGEN
DES JAHRES 1970
(Zusammenfassung)
Es werden die Ausgralrnngsergebnisse von 1970 aus dem Romerlager von Pojejena vor gel<'gt. Die Grabungen zeigten, dass die auf einer hohen Donauterrasse an einem „Şiţarniţa"
oder „Ilogdanovici-Weinberg" genanntcn Ort gelegene Befestigung in ihrer Entwicklu7g
zwei llauphasen hatte : eine mit Erdwall, die andere mit Steinmauer. Die Ausmasse des unmaucrten Lagers sind: 148 x 185 m. Seine Lăngsseiten sind O - 'V ausgerichtet. Auf drei
Seiten hatte das Lager vor dem Wall (und der Mauer) Verteidigungsgrăben von 7-9 m
Breitc und 2 m Tiefe. Auf der gegen Siiden zur Donau gelegenen Seite, wo das Platcau
steil abfallt, hatte das Lagcr keinen Graben. Gefunden wurde viei Tonware (Topfe, Schiisseln,
Vorratsgefăsse), Gegenstănde aus Eisen ("Waffen, 1\Iesser, 'Verkzeug), sowie aus Bronze und
Glas. Schr bedeutungsvoll sind gestempelte Mauer- und Dachziegeln, die, wie es scheint,
auch eine spăte - dritte - Phase fiir das !,ager im 4. Jh. belegen.

23 P. Couissin, Les armes romaines, Paris, 1926, p. 360-369 descrie tipuri de arme analoage cu cele descoperite la Pojejena pe care le datează în perioada dintre Augustus şi Severus Alexander.
u N. Gostar, în ArhMold, I, 1964, p. 187
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