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LATURA SUDICĂ A CASTRULUI

țină seamă de aceste realități. După un deceniu

Din 2010 au fost reluate cercetările în zona centrală

de demersuri, s-a reușit să se redea obiectivului

a castrului. Ele au fost determinate de dorința de

statutul de rezervație arheologică și să se inițieze

a înțelege unele aspecte legate de topografie,

lucrări de conservare menite a pune în valoare acest

funcționalitatea și cronologia unora dintre clădirile de

monument. În felul acesta, situl a fost salvat de o

piatră din acestui spațiu.

distrugere iremediabilă.
Cercetările din anii 1962-1967 au adus lămuriri
cu privire la elementele sistemului de fortificație
(zid de incintă, agger, fossae, porta decumana,
turnurile de curtină), în zona centrală a castrului, au
fost reidentificate principia, horreum, iar în spațiul
dintre ele s-a descoperit un edificiu mai mic având
instalație de încălzire (hypocaust) și numită provizoriu
„clădirea ofițerilor”, necunoscută lui Pamfil Polonic.
Dintre acestea, clădirea hambarului (horreum) a fost
cercetată integral. Rezultatele acestor săpături au fost
comunicate de autorii săpăturilor (Emilian Popescu și

În fața pasului Rucăr-Bran, în partea de
sud a orașului Câmpulung-Muscel, pe
raza cartierului Pescăreasa este situat
punctul „Jidova”, denumit în secolul al
XIX-lea și „Grădiștea” sau „Uriașa”. În acest
punct, între DN DN73 (Pitești-Câmpulung)
și râul Târgului, în dreptul stației CFR
Pescăreasa, se află două castre, unul mare
de piatră (1,3 ha) și, la 300 m sud față
de el, un altul cu val de pământ, de mici
dimensiuni (0,4 ha). Castrele fac parte din
limes transalutanus.

AUTORI:
Florian Matei-Popescu
Ion Dumitrescu

și creatorul construcției „Jidava”, care s-a impus ca

Eugenia Popescu) într-un raport preliminar, însoțit de

denumire a fortificației de la Câmpulung în literatura

un plan corect al castrului.

istorică din cea de-a doua jumătate a secolului al
XIX-lea și a fost, apoi, preluată „mecanic” în publicații.

În perioada 1968-1970 şi 1973-1977 (săpături

Primele săpături arheologice au fost efectuate în

coordonate de Emilian Popescu) a fost degajat

1876 de Dimitrie Butculescu. El a dezvelit parțial zidul

complet edificiul cu hipocaust (identificat între anii

de nord și de vest al castrului, câteva încăperi de la

1962-1967) și s-a redezvelit aproape în întregime

clădirea comandamentului și a făcut unele săpături la

clădirea comandamentului (principia), al cărui plan

porți, intervenții constatate de Pamfil Polonic. Săpături

era cunoscut din cercetările lui Polonic.

mai ample a desfășurat între 26 iulie şi 16 august

Cercetările desfășurate în perioada 1978-1989

1901 Pamfil Polonic, din însărcinarea lui Grigore

(coordonate de Constantin C. Petolescu) au urmărit

Tocilescu (directorul Muzeului Naţional de Antichităţi).

cunoașterea completă a topografiei zonei centrale

El şi-a concentrat eforturile pentru a degaja porțile

a castrului, a sistemului de fortificare și au avut

ISTORICUL CERCETĂRII.

castrului şi două dintre clădirile din zona centrală,

în vedere consolidarea și punerea în valoare a

Castrul mare de piatră a atras atenția încă din

principia şi horreum. Rapoartele, planurile și schițele

obiectivului în interes turistic. Astfel, s-a cercetat și

secolul al XVII-lea. Prima mențiune a sa o întâlnim

realizate de Pamfil Polonic, păstrate în manuscris la

stabilit planul edificiului de mari dimensiuni din latus

la Luigi Ferdinand de Marsigli, ofițer de geniu în

Biblioteca Academiei Române, au fost în bună măsură

principiorum sinistrum, s-au identificat alte turnuri de

armata austriacă, care vizitează mai multe situri

valorificate de Dumitru Tudor în 1936, aceasta fiind și

curtină; s-au dezvelit și consolidat porta praetoria

romane din Oltenia (Drobeta, Sucidava, Romula) și

prima prezentare detaliată a castrului.

și cele două portae principales. Din 1982, în paralel
cu săpăturile arheologice, s-au efectuat lucrările de

ajungând în 1691 la Câmpulung-Muscel (îndrumat de
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stolnicul Constantin Cantacuzino) consemnează o

În anii celui de-al Doilea Război Mondial și în

conservare și consolidare, așa încât, cea mai mare

fortificație sub numele de „Sidova” (formă coruptă

perioada ce a urmat, castrul a avut mult de suferit

parte a clădirilor și structurilor amintite au putut fi

de la „Jidova”). În 1835, punctul este marcat pe harta

prin stabilirea în incinta sa a sediului întreprinderii

redate circuitului turistic. În același scop, în perioada

rusească a Principatelor Române, cu mențiunea

miniere care a adus grave prejudicii monumentului

1985-1988, s-a degajat zidului de incintă de pe latura

Chidov. La mijlocul secolului al XIX-lea, fortificația

prin ridicarea unor clădiri și barăci, precum și prin

de sud și s-au demarat lucrările de reconstituire

avea să fie răscolită de C.D. Aricescu, așa cum

numeroase șanțuri de canalizare și a altor instalații.

parțială a acestui zid (împreună cu un turn de incintă).

aflăm din lucrare sa, Istoria Câmpulungului – prima

Săpăturile sistematice începute în 1962 din inițiativa

Între 1991-2009 s-au făcut cercetări (dar cu fonduri

rezidență a României. Istoricul câmpulungean este

Institutul de Arheologie din București au trebuit să

minime) în retentura sinistra, în zona barăcilor.
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Castrul mic cu val de pământ a fost identificat

CASTRUL MARE DE PIATRĂ.

în teren de Pamfil Polonic, care a făcut și unele

Are formă dreptunghiulară, cu dimensiuni de

săpături în 1901 pentru a observa structura valului. Cu

132,35×98,65 m, cu laturile lungi orientate nord-

scopul de a preciza natura și încadrarea cronologică

sud (cu o uşoară deviaţie spre est), porta praetoria

a fortificației, Emilian Popescu, a realizat câteva

orientată spre sud.

sondaje de control, însă ele nu au fost concludente.
Cercetările efectuate în 1987-1989, au adus date

Incinta. Zidul de incintă este constituit din bolovani

despre elementele sistemului defensiv al castrului,

de râu legaţi cu mortar, are o grosime de 1,80 m şi se

fiind totodată precizate și dimensiunile lui.

păstrează pe unele porțiuni până la cota de 1,90 m.
Incinta este prevăzută cu turnuri de curtină, câte trei pe
laturile lungi şi câte două pe laturile scurte. Ele ies în
afara zidurilor cu circa 0,30 m, au formă rectangulară şi
latura exterioară de circa 3,40 m. Camerele interioare
ale turnurilor de curtină au în medie 1,40×1,50 m. Porta

praetoria, porta principalis dextra şi porta principalis
sinistra sunt identice ca formă, respectiv, sunt flancate de
turnuri cu formă rectangulară, prezentând spre intrare
câte doi contraforți (ușori) care serveau la susținerea
arcului porțiilor. Distanta dintre cele două turnuri, fără a

LATURA SUDICĂ A CASTRULUI DE PIATRĂ

lua în calcul dimensiunile ușorilor, este la porta praetoria
şi porta principalis dextra de 5,90 m și de 3,80 m între

Elementele sistemului defensiv. Castrul este înconjurat

uşori. La porta principalis sinistra, spațiul dintre turnuri

de două fossae. Între zid şi prima fossa a fost lăsată

cu hypocaustum. În colțul nord-vestic al clădirii

este de 5,35 m. Turnurile de la porta decumana au

berma, lată de 2,50 m. Prima fossa are o deschidere

comandamentului au fost descoperite circa 400 de

formă rectangulară, spre intrare, ele prezintă doar un

de 7,50 m şi o adâncime de 2,30 m. A doua fossa are

vârfuri de săgeți. Ele au apărut în grupuri compacte.

singur contrafort (uşor). Distanța dintre turnuri este de

o deschidere de 3,50 m şi o adâncime de 1,20-1,30

5,10 m și de 3,30 m între cei doi ușori. Turnurile porţilor,

m. Distanţa dintre cele două fossae este de 5,20 m.

Horreum are o lungime de 33,40 m (dimensiunea

exceptând pe cele de la porta praetoria, ies în fața

Agger-ul are o lăţime la bază de 5-6 m.

include şi lina contraforților, fără aceasta latura

zidului de incintă cu 0,90 m. În porțiunea dintre turnul
de curtină şi turnurile de la porta praetoria, zidul prezintă

PORTA PRAETORIA

încăperi, cu dimensiuni 5,55×4,30 m era prevăzută

măsoară 32,65 m) şi o lățime de 13,40 m (fără cele
În zona centrală a castrului au fost cercetate:

două linii de contraforți, latura scurtă măsoară 12,20

o ușoară deviație spre interior (cam de la jumătatea

principia, horreum (la vest de principia) şi praetorium

m), zidurile sunt realizate din bolovani de râu legați

distanţei dintre cele două turnuri), ceea ce face ca

(aflat în latus praetorii sinistrum) și o construcție de

cu mortar şi au o grosime ce variază între 1,20-1,25

turnurile porții să prezinte un ieșind mai mare, de 1 m.

mici dimensiuni prevăzută cu hipocaust aflată între

m. Pe laturile lungi, zidurile sunt prevăzute cu câte

principia (latura de vest) şi horreum. Toate aceste

opt contraforți şi cu câte trei pe latura nordică.

construcții sunt din piatră, cu frontul către sud,

Prezintă cât trei guri de ventilație pe laturile lungi (ele

respectiv către via principalis, însă nu sunt aliniate

segmentează laturile lungi). Podeaua era suspendată

perfect la aceasta.

pe o rețea de bârne (formând un fel de grătar), foarte
bine surprinse în jumătatea nordică a construcției.

Clădirea comandamentului (principia) prezintă un

TURNUL DE CURTINA RECONSTRUIT PE LATURA SUDICA
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plan rectangular, cu dimensiuni 34,70×30,40 m (laturile

Edificiul cu hypocaustum ocupă jumătatea nordică

lungi orientate nord-sud) zidurile sunt constituite din

a spațiului dintre principia (la est) şi horreum (la

bolovani de râu legați cu mortar, cele exterioare au o

vest). El se compune din trei încăperi, una de formă

grosime de 1,20 m, iar cele interioare de 0,60-1,10 m.

dreptunghiulară în continuarea căreia se dezvoltă

Curtea interioară (atrium), cu dimensiuni 14,30×19,25

două abside de dimensiuni aproape egale. În

m, este mărginită la est şi vest de câte trei încăperi,

capătul nordic al absidelor a fost amenajat câte

fiecare măsurând 4,20×4,50 m. În colțul sud-vestic al

un praefurnium. În toate cele trei încăperi au fost

atrium -ului se afla un puț. Curtea era pavată cu piatră

surprinse pilele de la instalația de hipocaust, deci

de râu. Basilica măsoară 28×9,20 şi este mărginită

toate erau încălzite. Construcția măsoară 11,90×7,90

la nord de un şir de trei încăperi. Cea din centru

m. Zidurile sunt realizate din bolovani de râu legați

corespundea capelei şi măsoară 5,50×6,30 m, fiind

cu mortar de slabă calitate, grosimea lor măsoară

cea mai mică. Cele din colţurile de nord-vest şi nord-

0,65 m. Funcționalitatea clădirii nu a fost clarificată,

est măsoară 6,30×10,15 m. Spațiul camerei din colţul

inițial, ea a fost identificată de autorul cercetărilor

nord-estic este compartimentat în două, una dintre

(Emilian Popescu) drept „clădirea ofiţerilor”. Săpăturile
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CĂLUGĂRENI. VIITORUL TRECUTULUI

HIPOCAUST

efectuate în perioada 2010-2014 au urmărit să
clarifice situația acestei clădiri. Ele au arătat că inițial
spațiul dintre horreum și principia a fost ocupat de
o construcție din lemn și pământ, cu dimensiuni
comparabile cu ale hambarului (horreum). Ea a sfârșit
printr-un incendiu violent, nivel marcat de un strat
de arsură. Pe acest nivel a fost descoperit un denar
emis de Severus Alexander (a. 222 p.Chr.). După acest
moment, care poate fi plasat către mijlocul secolului
al III-lea (moneda reprezentând un terminus post

quem) s-a constatat că nivelul de dărâmătură a fost

HORREUM

nivelat și evacuat, iar peste el s-a amenajat un strat

militaris – sector C) au fost urmărite cu mare interes

Călugăreni/Mikháza (comuna Eremitu/Nyárádremete,

fazele de construcție și de reparații ale structurilor,

județul Mureș) este un sat tradițional din Secuime

precum și amprentele arheologice ale tipurilor de
activități care au avut loc.

de pietriș mărunt, iar în partea de nord a spațiului s-a

CASTRUL DE PĂMÂNT

aflat în situația inedită de a se fi dezvoltat peste un sit

ridicat edificiul cu hipocaust .

Fortificația prezintă formă aproximativ pătrată, cu

arheologic roman care face parte din vastul sistem

dimensiuni 65×60 m (latura nord-sud măsoară 60 m).

defensiv al Imperiului Roman cunoscut sub termenul

Praetorium, construcția este pandantul hambarului

Sistemului defensiv al castrului se compune din: șanț

de limes și care a jucat un rol strategic în apărarea

(horreum), având dimensiuni comparabile cu ale

(fossa) cu deschidere de 2,20-2,30 m şi adânc de

părții superioare a Văii Nirajului și a graniței estice a

clădirii principilor (38,40×16,90 m). Planul acestei

0,70-0,80 m; vallum lat de 5-7 m; „zidul” de glii (muri

provinciei Dacia.

construcții apare ca un dreptunghi ușor alungit.

cespiticii)- cu lățimea variind între 1,50 și 2,40 m. Via

Spațiul interior este compartimentat astfel: o curte

sagularis este lată de 2,4-4 m și mărginită de rigole.

Zona castrului auxiliar este cunoscută în legendele

de mari dimensiuni (21,70×15,10 m) ocupă jumătatea

În interiorul fortificației, către latura estică, a fost

locale sub toponimele de Cetatea Sânzienei/Tündér

sudică a construcției, iar partea dinspre nord, de

identificată o construcție (două camere) prevăzută

Ilona vára, Cetatea veche/Óvár, Palat/Palota, iar

opt încăperi dispuse în trei şiruri. Camerele din

cu instalație de hipocaust. Construcția, din lemn,

prezența lui a fost consemnată încă de la începutul

colţurile de nord-vest şi nord-est erau absidate. Toate

este mărginită de via sagularis. De asemenea, au fost

secolului al XVIII-lea de contele Luigi Fernando

încăperile erau prevăzute cu sistem de încălzire

identificate urmele stâlpilor provenind de la o baracă.

Marsigli. Primele săpături arheologice, realizate la

(hypocaustum). În stratul de arsură în stratul de
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SITUL ȘI CERCETĂRILE ARHEOLOGICE
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sfârșitul secolului al XIX-lea au dus la localizarea

distrugere al clădirii, prin incendiu, s-a descoperit o

MUZEUL DE SIT

exactă a castrului, iar în urma săpăturilor din 1961

monedă de la Philippus Caesar, cea mai recentă de

În 1970 s-a organizat în incinta castrului mare un

s-au putut defini elementele și fazele de construcție

pe limesul transalutan. În spațiul încăperii din colțul

punct muzeistic. În vederea organizării expoziției,

ale sistemului defensiv. Cu ajutorul metodelor de

sudic-estic al clădirii a fost reconstituit un hipocaust,

au fost transferate de la Institutul de Arheologie din

cercetări non-invazive (măsurători geofizice, campanii

pilele originale fiind în mare parte păstrate pe loc.

București două loturi de piese, unul, provenind din

de periegheză intensivă și prospecții de fotografii

săpăturile efectuate de Dimitrie Butculescu în 1876

aeriene) s-a delimitat suprafața sitului (aprox. 50 ha) și

În perioada 1991-2009, în retentura dextra au fost

la Câmpulung – „Jidova” și celălalt din săpăturile

s-au conturat propuneri de reconstituire a peisajului

identificate două barăci; într-o cameră pavată

efectuate de Pamfil Polonic în castrul de la Copăceni.

și habitatului antic. Prin săpăturile sistematice,

cu cărămizi, s-a descoperit o cărămidă, purtând

La acestea s-au adăugat, bineînțeles, piesele

reîncepute în 2011 și coordonate de Muzeul Județean

un grafit (inscripție în pasta crudă, înainte de

descoperite în săpăturile din anii 1962-1970 în castrul

Mureș, se dorește corelarea datelor spațiale colectate

ardere) efectuat de un soldat din cohors I Flavia

de la Câmpulung – „Jidova”. Ideea organizării unui

cu repere cronologice. În toate cele trei sectoare

Commagenorum ; este prima (și singura !) dată când

muzeu al limes trasalutan a căpătat contur pe măsură

cercetate prin săpături arheologice (clădirea

se cunoaște numele unei trupe care a staționat pe

ce săpăturile arheologice și lucrările de restaurări în

comandamentului din castru/principia – sector A,

limes transalutanus .

castrul de la Câmpulung – Jidova au avansat.

băile/balnea – sector B și o insulă din așezare/vicus
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