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Castrul roman de la Răcari este amplasat în chiar centrul Olteniei, la stânga luncii Jiului, 

la 29 km NNV de Craiova şi la 11 km SSE de confluenţa Motrului cu Jiul. Monumentul istoric 
aparţine administrativ comunei Brădeşti, aflându-se în perimetrul satului Răcarii de Jos, la doar 
100 de m SV de gara Răcari. 

Fortificaţia s-a bucurat de atenţia timpurie a arheologilor. August Treboniu Laurian a 
făcut o primă vizită de informare încă înaintea jumătăţii veacului al XIX-lea, dată la care – de 
reţinut – unele ziduri erau încă în picioare; învăţatul ardelean atribuia acestui sit numele de 
Admutrium, considerând că distanţa menţionată de Tabula Peutingeriană ar fi fost potrivită1.  
Primele săpături de investigaţie au fost realizate de Grigore Tocilescu, secondat de Pamfil 
Polonic (1897-1898), în acelaşi timp cu alte obiective de primă importanţă ale istoriei romane, 
precum Drobeta, Sucidava, Romula, Slăveni, lista fiind în fapt destul de lungă2. Săpătura a vizat 
în primul rând via principalis, inspectând faţada clădirilor reprezentative, în speranţa unei 
inscripţii lămuritoare (care nu a venit...); au fost controlate şi câteva turnuri3, dar şi alte 
suprafeţe din interior (vezi fig. 1 –  plan general). Aceste prime cercetări s-au bucurat însă doar 
de o prezentare foarte sumară4, aşteptând 65 de ani o revizitare a rezultatelor şi materialelor5. 

Un al doilea episod semnificativ îl reprezintă cercetările lui Grigore Florescu, care a 
efectuat tot două campanii, în anii 1928 şi 19306. De această dată sistemul de fortificaţie s-a 
bucurat de toată atenţia, zidul de incintă fiind controlat cu un şanţ paralel, la exterior, pe toată 
lungimea curtinei, dar şi prin intersectarea zidului de răsărit printr-o secţiune scurtă. Florescu a 
intrat din nou în principia (pe care o numeşte, sistematic, Praetorium, după moda epocii), 
sperând să reuşească acolo unde nu a găsit Polonic, dar sfârşind prin a se plânge de pământul 
răscolit şi starea jalnică a ruinelor (adesea doar fundaţii). Sunt săpate acum şi turnurile care 

                                                 
1 Laurian 1846, 104-105. Ideea a fost preluată de Tocilescu şi Polonic (Tocilescu 1900, 140; numele 

Amutrium figurează pe planul general care ne-a rămas de la Polonic, în manuscris). Argumentul a fost 
în mod repetat contestat (Bogdan Cătăniciu 1988; Florescu 1931; Gostar 1954; Tudor 1965, 1968, 
1976, 1978), pe bună dreptate, distanţa reală până la Drobeta fiind mult prea mare, iar până la 
Pelendava (prezumtiv Mofleni-Craiova) – mult prea mică, comparativ cu cifrele TP. Gostar propunea 
pentru misteriosul Σ (din inscripţiile pe ţigle – NMΣ) lectura Saldae (Gostar 1954), pe care Ioana 
Bogdan Cătăniciu o trimite tocmai undeva pe la Banska Mitrovica, şi propune, în schimb – Sornum 
(Bogdan Cătăniciu 1988, 153-154). Oricum, în orice variantă numele ar trebui pronunţat cu Ş, aşa cum 
corect sugera Dumitru Tudor pentru Sucidava (în baza argumentului că utilizarea unui alt semn pentru 
S ar trebui să aibă justificare fonetică; passim), astfel încât ar fi mai înţelept să aşteptăm, la rândul 
nostru, o inscripţie izbăvitoare. 

2 Tudor 1976. Este de menţionat că dacă titularul a fost – cum altfel? – Grigore Tocilescu, săpătorul de pe 
teren era Pamfil Polonic, de la care provin planurile şi notele utilizate de Dumitru Tudor în mod repetat. 

3 Urmând desenul lui Pamfil Polonic (arhiva Institutului de Arheologie „V. Pârvan”, planşa 18), este 
vorba despre porta decumana, ambele porţi principale, turnul de nord al porţii pretoriene şi turnul 
colţului de NE. Mulţumesc colegei Roxana Dobrescu pentru a-mi fi facilitat accesul la aceste materiale, 
inclusiv la copiile după carnetul de şantier al lui Polonic, pe care îl invoc mai jos. 

4 Tocilescu 1900, 140. 
5 Tudor 1965. 
6 Florescu 1931. În mai multe surse apar anii 1928-1929. Florescu însuşi scrie campaniile 1928 şi 1930, 

în chiar subtitlul lucrării. 
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„scăpaseră” înaintaşilor, cu acelaşi rezultat, adică absenţa inscripţiei. Am moştenit această 
neclaritate, impozantul castru şi întinsa aşezare civilă fiind lipsite de un nume7. 

 
Figura 1. Planul general al castrului de la Răcari. 

 

Aveau să treacă tot şase decenii pentru ca o nouă echipă de arheologi să încerce a 
dezlega problemele castrului de lângă gara Răcari; aveau să fie arheologii militari din 
subordinea lui Cristian M. Vlădescu, însă tot pe durata a numai două campanii (1991-1992). 
Aceştia au trasat două şanţuri aproximativ în cruce, care traversau complet fortificaţia, 
intersectându-se în praetentura dextra. Se cunosc mai multe variante pentru rezumatul primei 
campanii (1991), cea de a doua campanie rămânând neraportată. Oricum, săpătura a fost 
abandonată fără a fi finalizată pe multe segmente, fiind publicat un raport pernicios, alături de 
un profil de câţiva metri, la capătul vestic al secţiunii I8; pentru acest studiu, însă, raportul lui 
Vlădescu este important, aşa cum vom vedea. 

Pentru a încheia partea de istoric a cercetării, obsesia celor (numai) două campanii s-a 
încheiat recent, odată cu cercetările efectuate la Răcari, de-a lungul anilor 2003-20069, care ne 
permit reabordarea unor lucruri „prea bine ştiute”. 
                                                 
7 Avem doar supoziţii, toate greu de acceptat (Admutrium – sau Admutria, Amutria, Amutrium –, Malva, 

sau Saldae), v. Gostar 1954. 
8 Vlădescu et al. 1998. Acelaşi material a apărut într-un supliment, nr. I, al Muzeului Militar Naţional, 

fără an (dar apărut, cred, în 1996). 
9 Echipa este completată cu Dorel Bondoc de la Muzeul Olteniei, iar din 2006 ni s-a alăturat şi Ovidiu 
Ţentea, coleg la Muzeul Naţional de Istorie.  
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* 
În sinteza realizată de Dumitru Tudor după cercetările Tocilescu-Polonic, erau definite 

trei etape de existenţă a castrului de la Răcari10: 
- etapa I – un castru de pământ al legiunii V Macedonica; 
- etapa II – un castru de piatră, ridicat probabil în epoca lui Hadrian, castru care a suferit 
o puternică distrugere, dar şi o refacere, în prima jumătate a veacului III, evenimente 
legate probabil de invazia carpică (245-247); 
- etapa III – castrul este refăcut de populaţia civilă (sic!), cândva în secolul al IV-lea, 
aşezarea astfel întărită funcţionând – în baza monedelor – până în vremea lui Phocas, 
adică la începutul veacului VII. 

 Castrul de pământ era „ghicit” în baza ştampilelor tegulare care atestau prezenţa legiunii 
V Macedonica11, restul fiind istorie, respectiv datarea primului castru în vremea războaielor lui 
Traian (legiunea pleacă la Troesmis imediat apoi), cât şi faptul că în general castrele de piatră au 
o fază iniţială de pământ. Nici un fapt arheologic – contextual sau stratigrafic – nu era invocat în 
constituirea acestei ipoteze, şi mă refer aici inclusiv la notele de şantier ale lui Polonic.  
 În ce priveşte datarea fortificaţiei de piatră în vremea lui Hadrian, ea avea la bază, pe de 
o parte, analogia formală cu castrul timpuriu de la Drobeta12, cât şi faptul că multe fortificaţii în 
piatră sunt de la Hadrian13. Nivelul de distrugere de la mijlocul veacului al III-lea este prea 
vizibil să nu fie sesizat, chiar şi de arheologi amatori. Cât despre argumentarea unei refaceri, ea 
are la bază observaţia consemnată în carnetul lui Polonic, că un sondaj efectuat sub via 
principalis, până la... jumătate de metru adâncime, a relevat sub drum un nivel de dărâmături. 
Legarea acestei situaţii de marile invazii carpice este, din nou, o speculaţie istorică, eventual 
susţinută de cele patru monede de la Gordian III. 
 Cât despre aşezarea fortificată a „populaţiei”, nefiind aici locul unor dezvoltări, aş 
rămâne la enunţarea câtorva lucruri: a) tipul de fortificaţie invocat (val de pământ peste miez de 
piatră; mult mai exact „ruine de piatră”) este aberant în post-roman, întâi fiindcă nu există 
fortificaţii, apoi fiindcă tradiţia constructivă romană se exclude, iar fezabilitatea amenajării este 
discutabilă (prin ce procedeu se înfig pari de lemn în ruină de piatră?!); b) argumentul cu „şanţul 
lărgit” (de către „populaţie”, de la 8 la 12 m!) este unul care, pentru ştiinţa stratigrafică de la 
sfârşitul veacului XIX, nu poate prezenta nici o certitudine; şi apoi – cum ar putea cineva 
constata că un şanţ a fost lărgit? (fiindcă, logic, a fost şi adâncit!); c) nu există piese arheologice 
databile cert în secolul IV14, iar în afară de ceramică – nici pentru secolul VI; mult invocatele 
piese „feudale”, respectiv fibula digitată fragmentară şi cercelul stelat, sunt mai degrabă din 
secolul VII, ceea ce avertizează doar asupra duratei neobişnuit de mari a aşezării din veacul VI; 

                                                 
10 Tudor 1976, 311. 
11 CIL, III, 14216, 24, a-b, apud Tudor 1965, 236; Tudor 1968, 309; CIL III 8066 a, apud Tudor 1978, 98. 
12 „Planul lui [castrului Răcari] se aseamănă cu cel de la Drobeta, ceea ce presupune o construcţie din 

vremea lui Traian sau Hadrian” (Tudor 1965, 237); „după forma sa, primul castru de piatră aparţine 
epocii Traian-Hadrian” (Tudor 1968, 309). Săpăturile din 2006 au demonstrat însă că analogia nu 
merge foarte departe, fiindcă simetria bilaterală din latera castrului Drobeta nu se repetă la Răcari. 

13 Informaţia este preluată ca certă inclusiv de tratatul de Istoria Românilor (vol. 2, 2001, 132), în baze 
strict istorice, fiindcă nu s-a produs nici un fel de argument arheologic. Există însă argumente istorice la 
fel de serioase pentru datarea castrelor de piatră din Oltenia la începutul veacului III, iar exemplu 
marilor castre de la Slăveni şi Bumbeşti este suficient. În plus, multe dintre castrele ridicate în Dacia 
sub Hadrian sunt pătrate, sau au drumul de gardă sprijinit pe contraforţi interiori ai incintei, fiind deci 
lipsiţi de un agger de pământ (argumente din Lander 1984, 105). 

14 Rămâne de clarificat situaţia a trei fibule publicate de Dorin Popescu (1944), care ar proveni de la 
Răcari şi ar data de la limita secolelor III-IV; inutil, poate, să mai amintim că nu se cunoaşte contextul 
descoperirii. 
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d) invocatul tezaur monetar (sau colecţie monetară?) de la Răcari este doar prezumtiv de la 
Răcari15; cea mai nouă monedă din carnetul de săpătură al lui Polonic este emisă de Decius, cea 
mai nouă monedă din raportul lui Florescu este de la Gordian III, cea mai nouă monedă găsită 
de echipa lui Vlădescu este emisă de Philip Arabul, iar cea mai nouă monedă din săpăturile 
noastre este de la Etruscilla, variaţia fiind mai mică de 10 ani16. Cumulând informaţiile din 10 
campanii de săpături, putem spune că nu mai există locuire romană – militară sau civilă – pe 
suprafaţa castrului Răcari, după 252, cel puţin până în veacul VI, pentru care există suficiente 
dovezi. 
 Deşi în planurile şi carnetul lui Polonic nu se aminteşte nimic despre via praetoria şi via 
decumana, o fotografie a lui Grigore Florescu17, prezentând zidurile turnurilor de la poarta 
pretoriană arată, în fundal, via praetoria ca fiind deja săpată, cu iarbă crescută deasupra, cu un 
aspect absolut similar celor constatate de noi pe teren, în 2003. Aspectul unitar al intervenţiilor 
vizibile, pe cele două drumuri est-vest ale castrului, mă fac să atribui şi intervenţia din 
decumana tot lui Polonic. 

 
Figura 2. Reproducere după Florescu 1931, 6, fig. 2. 

                                                 
15 Povestea cu ulcica cu 15 bani (de la Diocletian la Phocas - ?), probabil agoniseala de Tocilescu, 

probabil de la Răcari, s-a încheiat cu teoretizarea glorioasă a reocupării castrului de la Răcari de către 
„populaţia civilă” (în oricare dintre lucrările citate ale lui D. Tudor, inclusiv în Tratat). Recitirea atentă 
a paginii de relatare (Tudor 1965, 252) ne lămureşte asupra faptului că acea ulcică („de secolele II-III”) 
cuprindea piese neinventariate, fără indicii de provenienţă, iar între timp a şi dispărut (iar monedele s-
au... amestecat). 

16 Nu am reuşit, deocamdată, să recuperez informaţia pentru săpăturile lui Vlădescu. Totuşi, o scurtă 
menţiune există, şi ea spune că s-au găsit monede de la „Hadrian, Septimius Severus, Severus 
Alexander, Gordian III, Filip Arabul” (Vlădescu et al. 1996), ceea ce confirmă, în linii mari, distribuţia 
monedelor, aşa cum a rezultat din confruntarea celorlalte cercetări de teren. 

17 Florescu 1931, 8, fig. 3. 
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 Un alt document necunoscut, până acum, şi care poate fi atribuit lui Polonic18, prezintă 
schiţa unui profil peste agger şi unul dintre zidurile de incintă. Fără detalii, fără explicaţii şi, 
practic, fără scară, desenul este însă suficient de explicit pentru a documenta existenţa a cel 
puţin trei faze de ridicare a valului, în spatele zidului de piatră. Acesta din urmă se conserva, la 
momentul respectiv, pe înălţime de circa un metru şi jumătate, adică până la nivelul solului. Nu 
cunoaştem, din documentaţia existentă, ca Polonic să fi realizat secţiuni perpendiculare la 
incintă, dar săpătura din 2006, pe S.4, a surprins o astfel de intervenţie (la cca 10 m vest de 
poarta nordică), care, stratigrafic, este anterioară şanţului Florescu (cel care înconjoară 
fortificaţia...). 
 În ceea ce-l priveşte pe Grigore Florescu, acesta ne spune răspicat că la Răcari nu există 
decât o singură fază constructivă. Dumitru Tudor credea chiar că Florescu nu cunoştea 
documentaţia înaintaşului Polonic, fiindcă a săpat, îndelung, în săpătura lui Polonic, atât pe via 
principalis, cât şi în principia. Personal, cred doar că Florescu s-a riscat, sperând să aibă mai 
mult noroc; că nu ar fi cunoscut manuscrisele lui Polonic – nu se poate susţine doar în baza 
faptului că din plan lipseşte acel horreum. Florescu foloseşte desenele lui Polonic19, şi 
polemizează chiar cu el, fără a-l numi, atunci când scrie că „în săpăturile noastre (s.n.) n-am 
constatat decât un singur strat de cultură”. Nici nu este de mirare. Ca şi în cazul lui Polonic, 
săpătura lui Florescu nu pare a trece, în adâncime, o jumătate de metru, sau ceva mai mult. 
Pentru că lucrarea lui Florescu este greu accesibilă, reproducem aici, la fig. 2, un desen de profil 
şi o reconstrucţie propuse pentru curtina estică, la nord de poarta pretoriană20. Dacă 
reconstrucţia este gratuită (fiindcă, flagrant, nu se bazează pe săpătură), profilul ne arată că 
Florescu nu a săpat decât 0,6 m adâncime, la interiorul incintei, ceea ce nu-l împiedică să scrie, 
în text, că „măsurând de la temelie în sus, valul interior are o înălţime de c. 2,20 m”.  Ne putem 
întreba de unde are arheologul informaţia, dar vom rămâne fără răspuns. Cert este doar că 
săpătura noastră din 2005, pe S.2, la doar vreo 8 m nord de vechea secţiune a lui Florescu, 
prezintă un val care se conservă pe numai aprox. 1,65 m (de la „steril” până la iarbă). 

 
Figura 3. Reproducere după Vlădescu et al. 1996. 

                                                 
18 Este un desen (pentru a fi mai exact, este mai degrabă schiţă), foarte prost conservat, care, în colţul 

planşei, prezintă poarta de nord, aşa cum a publicat-o Florescu, după documentaţia de la Polonic (acest 
ultim desen, mai îngrijit, există în arhiva Institutului de Arheologie). Hârtia a fost recuperată din arhiva 
personală a lui Grigore Florescu, de la Capidava, fiind găsită – alături de destule lucruri greu de 
identificat – de colegul Ioan C. Opriş, căruia îi mulţumesc pe această cale. Desenul va trebui prelucrat 
pentru publicare, ceea ce nu mai este posibil cu această ocazie. 

19 Florescu 1931, figurile 4 a-c, atribuite lui Polonic. Acest desen însă nu este identic (nici în formă, nici 
în conţinut), cu cel existent astăzi în arhiva Institutului de Arheologie. 

20 Florescu 1931, 6, fig. 2 a-b. Textul explicativ se află la p. 7. 
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 O altă dovadă a superficialităţii cercetării prin săpătură, performate de Grigore Florescu, 
o găsim într-un dintre fotografiile publicate de el21, reprezentând poarta de sud, în care vedem 
ruinele turnului estic, cu zidul păstrat pe cca 90 cm înălţime, în timp ce drumul de acces al 
ultimei faze este perforat cu cel mult 15 cm. Mai putem păstra speranţe de a găsi ceva din faza 
de lemn, nu-i aşa? 
 Echipa condusă de Cristian M. Vlădescu este prima care surprinde prin săpătură şanţul 
de apărare al primului castru al lui Traian, care figurează şi în improvizatul desen publicat, 
concluzionând că „această fortificaţie a avut şi o fază de pământ, probabil din vremea lui Traian, 
castrul fiind reconstruit în piatră în epocă hadrianică”, ajungând, din lipsa altor argumente, la 
vechea concluzie în privinţa incintei de piatră. Totuşi, un detaliu al desenului publicat22, trecut 
sub tăcere, trădează o fază suplimentară. Privind reproducerea de la fig. 3, distingem, ca 
elemente principale, de la stânga la dreapta, şanţul traianic, apoi rămăşiţele curtinei de piatră, 
deasupra căreia vedem nelipsitul şanţ al lui Florescu, apoi, şi mai spre dreapta, linia bermei (? 
linia respectivă reprezintă, cel mult, limita superioară a dărâmăturilor incintei), apoi, în extrema 
dreaptă, şanţul mare de apărare. Prea multe ar fi de comentat la acest desen, dar trebuie neapărat 
spus că este deformat (pe lăţime este comprimat de aproape două ori23), şi chiar dacă desenul ar 
avea scară – nu ar putea fi folosit pentru a realiza măsurători, şi, în fine, că este înclinat cu 
câteva grade spre dreapta (din fericire, graficianul nu a ştiut că axa nu se reprezintă...). Nu 
pentru veştejirea nivelului tehnic al desenului l-am adus însă în discuţie, ci fiindcă sub marginea 
superioară a şanţului mare se zăresc două alveolări care mie unul îmi demonstrează că militarii 
văzuseră ceva din şanţul dublu în W, respectiv chiar baza acestei amenajări, care arată, fără alte 
complicaţii sau explicaţii, că acolo există o amenajare suplimentară, despre care nici textele 
publicate, nici cele rămase în manuscris, de la Cristian M. Vlădescu, nu amintesc nimic. Pentru 
comparaţie, a se vedea fig. 5b. 

 
Figura 4. Secţiunea 1/ 1991, profil sud; reproducere după Vlădescu et al. 1998, 83 (redesenat). 

 
Întorcându-ne la aspectul şanţului traianic din figura 3, vedem sub acesta două alte 

alveolări, dispuse în jos, pe verticală, însemnând că conturul şanţului în profil a fost confundat 
cu una dintre limitele sale de umplere. Acelaşi desen de plecare este reprodus, după doi ani, în 
Oltenia, ceva mai curăţel, fără deformări şi cu scară, dar şi uşurat de elementele jenante, 
respectiv de acele lucruri care nu puteau fi explicate (v. fig. 4)24. Astfel „corectat”, şanţul 

                                                 
21 Florescu 1931, 10, fig. 5. 
22 Vlădescu et al. 1996. 
23 Nu a fost singurul „accident”, la publicarea acelei broşuri de „rezultate”. Ridicarea mea topografică de 

la Tabla Buţii (la invitaţia colonelului Dan Căpăţână) a fost pur şi simplu zdrobită, având înălţimea la 
jumate faţă de proporţia reală, făcând desenul de nerecunoscut chiar şi pentru autor. 

24 Vlădescu et al. 1998, 83, reprodus aici parţial (doar jumătatea stângă) şi cu o grafică îmbunătăţită, în 
beneficiul cititorului, dar şi cu adăugarea unor elemente explicative, prin analogie cu lucrurile ştiute din 
propria săpătură. 
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traianic măsoară aproximativ 5 m lăţime şi 1,7 m adâncime; la această măsurătoare de adâncime 
avem de adăugat încă 30-40 de cm, fiindcă am reţinut din desenul publicat la Muzeul Militar că 
acea linie reţinută de editorul oltean nu este decât o limită de umplere, fundul şanţului fiind mai 
jos. Ar mai fi de reţinut, din acelaşi desen, că, probabil, desenul cuprinde şi elemente orientative 
pentru delimitarea unei berme de peste 3 m25. Se adaugă observaţia, făcută şi de Vlădescu, în 
scris, că valul acestei prime fortificaţii a fost probabil demontat, ceea ce s-a verificat prin 
săpătură la toate celelalte curtine. Mai mult, zona pe care fusese anterior valul a fost nivelată, 
solul originar suferind aici excavări de cca 20 cm; situaţia este întâlnită şi în S.3/ 2006. 

* 
 Săpăturile echipei pe care o conduc au avut ca prim obiectiv clarificarea principalelor 
elemente de fortificaţie, a etapelor constructive/ distructive şi a cronologiei lor, în consecinţă s-
au concentrat în zonele marginale, pe curtinele de est, sud şi nord (vezi din nou fig. 1). 
Secţiunea 1 a fost trasată la mijlocul curtinei sudice a laturii răsăritene, încălecând S.1 militar/ 
199126, iar S.2/ 2004 a fost trasată simetric, pe mijlocul curtinei nordice a laturii răsăritene, la 
doar câţiva metri nord de vechea secţiune a lui Florescu, şi ea perpendiculară la curtină. Ambele 
secţiuni au demonstrat, de o manieră cvasi-identică, existenţa unui şanţ în W sub berma fazei de 
piatră a castrului, similar cu cel sugerat de desenul echipei Vlădescu, la limita vestică a 
castrului. Fără a intra aici în detaliile tehnice referitoare la această fază, ea s-a demonstrat a fi tot 
un castru cu palisadă de lemn, ce a urmat castrului de epocă traianică, şi a fost urmată de castrul 
de piatră. Acesta din urmă a fost ridicat exact peste palisada castrului mare de pământ, urmele 
palisadei fiind surprinse numai în S.1, în faţa zidului de piatră. 
 Secţiunile 3 şi 4/ 2006 au avut drept scop intersectarea curtinelor de sud, respectiv nord, 
la cca 10 m vest de porţile principale; cele două secţiuni se află în prelungire, iar finalizarea lor 
va putea produce primul profil de traversare a castrului, pe direcţia N-S, prin latera şi principia. 
Şi aici, în ambele cazuri, sub berma castrului de piatră a fost întâlnit un şanţ de apărare mic, la 
doar un 1,5 m de zidul de piatră (şi, teoretic, tot atât de vechea palisadă), însă un şanţ simplu, nu 
dublu. O altă deosebire faţă de situaţia din S.1 şi S.2 (dar şi S.1 Militar, la curtina vestică, din 
câte îmi dau seama) este faptul că ambele şanţuri cuprindeau evidente urme de incendiere a 
palisadei, fapt absent la curtina de est (probabil şi la vest). Nu ne putem imagina că aceste 
şanţuri mici, fie ele duble sau simple, nu mai late de 4,5 m şi nu mai adânci de 1,5 m, puteau 
constitui obstacole semnificative, în sine. Ne putem imagina că la exterior mai exista un şanţ, iar 
o privire atentă a aspectului contraescarpei (mult sub nivelul solului steril) poate oferi aproape o 
certitudine (fig. 7); sigur este doar că şanţurile mici şi şanţul mare de la exteriorul lor nu au 
funcţionat împreună27. Un alt element ajutător pe care ni-l putem imagina este că palisada avea 
                                                 
25 Confruntând cele două desene cu originalul – asupra căruia nu am drepturi de reproducere – se constată 

noi diferenţe, substanţiale. Astfel, dacă urma de par aflată imediat la interiorul şanţului traianic se 
confirmă (fiind mult mai clară decât în versiunea publicată), în schimb ceea ce suspectasem eu a fi 
urma palisadei dorsale (3,5 m mai la vest) nu se confirmă, pentru simplul motiv că respectivul tronson 
nu a fost... săpat! 

26 Opţiunea poate părea curioasă, şi chiar este. Au existat câteva elemente de tentaţie, în acea zonă, 
respectiv poziţia la exact jumatea curtinei (pentru un evetual turn de curtină), existenţa, la vedere, a 
unui cuptor de secol VI, faptul evident că şanţul militar nu era terminat, în fine, preferinţa pentru o 
secţiune largă (4,4 m în 2003, 5,3 m în 2004, şi încă o lărgire de 60 de cm, la profilul de nord, pe 
jumătatea vestică, în 2005), chiar şi cu mijlocul parţial găurit. 

27 Deşi curtina de piatră urma exact traseul palisadei, constructorii au hotărât să nu mai folosească primul 
şanţ al vechii fortificaţii, care se afla prea aproape (sub 1 m pe latura estică!). Un zid de piatră este mult 
mai greu decât o palisadă de lemn, trebuind luate măsuri care să prevină alunecarea zidului în şanţ, mai 
ales pe soluri slabe, precum cele din zonele de câmpie ale României. Chestiunea a fost clarificată cu 
mai multă vreme în urmă („Una dintre problemele constructorilor care refăceau în piatră incinte de 
lemn era aceea că sistemul de şanţuri, fie ele simplu sau multiplu, era separat de val de o bermă care 
adeseori era prea îngustă pentru a suporta greutatea suplimentară a zidului de piatră” – traducere din 
Lander 1984, 73). 
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pământ nu numai în spate, ci şi în faţă, realizând o rampă abruptă, de circa 60o. Nu numai că în 
acest fel palisada era mai ferită de incendiere, dar la escarpa şanţului se adăuga, practic fără 
interval (nu există loc de o bermă, pentru această fază), rampa abruptă a palisadei, mult mai 
greu de escaladat decât un gard (copiii ştiu de ce), alcătuind împreună un obstacol cu înălţimea 
de peste 4 metri. Am încercat să reprezint o astfel de posibilitate la figura 6, care alătură o 
fotografie realizată în muzeul de sit al porţii principalis sinistra a castrului din León (tot faza a 
doua)28 şi o schiţă descriptivă. Existenţa unei palisade duble pentru faza a doua, deşi nu a putut 
fi probată până acum, lipsind dovada stâlpilor posteriori (de găsit în umplutura şanţului din faza 
1...), este singura variantă logică, fiindcă toate depunerile de pe agger sunt legate de construcţia 
fazei de piatră. 

 

Figura 5. 
Fragmente ale 

profilului nordic 
al S.1/ 2003-

2005 (a – 
segment vestic; 
b – un segment 

central).

 Prima intersectare a şanţului de apărare traianic, în campaniile ultimilor ani, s-a realizat 
spre capătul vestic al S.1. Complexul a apărut în ultimele zile de campanie din 2004, când s-a 
realizat şi un prim desen, însă am considerat oportun să redeschidem secţiunea în campania 
următoare, pe capătul său vestic şi profilul nordic, pentru a obţine o analiză mai fină. Aşa cum 
se poate vedea şi la figura 5, şanţul are o adâncime de aproape 2 m, şi o lăţime variabilă, funcţie 
de elementele pe care le vom lua în consideraţie: măsurat din cap în cap, şanţul are 6 metri 
deschidere; măsurat numai până la urma de ţăruş ascuţit – 5,65 m. Încă aproape 3 metri mai la 
vest, a fost surprinsă în profil o groapă foarte discretă, largă şi adâncă de aproape un metru; ea a 
fost interpretată ca fiind groapă de stâlp pentru amenajarea palisadei; absenţa oricărui material 

                                                 
28 Această fază însă este din vremea lui Tiberius (Morillo, Garcia Marcos 2006, 329). Interesant este că a 

existat şi o fază întâi, tot de pământ, a cărei linie fortificată era şi ea cu 15 m mai în spate (idem, 328), 
şi că urmează o fază a treia, de piatră, care desfiinţează agger-ul castrului de pământ, edificându-se pe 
conturul castrului mare de pământ, concidenţele fiind deci semnificative. În altă ordine de idei, în 
Spania am constatat că practic berma absentează, şi m-am întrebat imediat de ce. O primă diferenţă ar fi 
chiar solul foarte dur al Spaniei, în care stânca se află imediat sub talpă. Pe un asemenea sol dur nu se 
pune problema fundaţiilor, fiindcă riscul alunecărilor de teren, inclusiv riscul seismic, este practic nul. 
O explicaţie care acum mi se pare perfect logică ar fi că berma nu este, funcţional, un drum de rond 
exterior (cum se spune, în general), ci un interval de securitate al zidurilor, pentru a preveni alunecarea 
zidului în şanţ. Această idee ar trebui testată pe un număr cât mai mare de castre, ale căror structură 
micro-geologică este bine cunoscută. 
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arheologic ne-am explicat-o prin faptul că a fost golită la demontarea palisadei. Trebuie spus că 
deocamdată există explicaţii concurente pentru cele constatate. Ţăruşul de sub jalonul de caroiaj 
3 ar putea face parte dintr-o amenajare destinată, pe de o parte, să împiedice surparea marginii 
şanţului, pe de altă parte – a constitui un obstacol suplimentar în calea asediatorilor. În această 
situaţie, următorii 2,9 metri ar reprezenta o bermă. Într-o a doua interpretare, urma ţăruşului ar 
reprezenta o palisadă foarte avansadă, în buza şanţului; în această variantă, la 2,9 m mai în spate 
am avea palisada interioară, cele două susţinând, împreună, masa de pământ care alcătuia 
drumul de rond, sau platforma de luptă, după schema de la figura 6. 
 

 

Fig. 6. Fotografie a machetei castrului din 
León (a) şi schema de principiu a secţiunii 

unei asemenea amenajări (b). 

 
 În ajutorul unei asemenea ipoteze s-ar putea invoca chiar unele detalii ale profilului 
Vlădescu, de la curtina apuseană (fig. 4); aici „gropile” necesare sunt mai degrabă sugerate, 
decât prezente: am avea o aplatizare scurtă a şanţului, ca un prag, chiar înaintea palisadei, iar 
drumul de rond ar fi aici ceva mai lat, respectiv 3,5 m. Chiar dacă acele mici alveole cu greu ar 
putea fi atribuite elementelor de rezistenţă ale palisadei, orice alveolare, pe solul „steril”, ar 
trebui să aibă o explicaţie funcţională. 
 Pe de altă parte, nici un astfel de element nu a putut fi surprins pe laturile de sud şi nord, 
respectiv în secţiunile 3 şi 4 (v. fig. 7). Sigur, astfel de structuri pot fi uneori destul de discrete, 
şi este nevoie şi de şansă, nu numai de pricepere, pentru a le observa. Pe de altă parte – ar trebui 
oare să ne aşteptăm la o amenajare absolut identică, pe toate laturile, la nivelul aceleiaşi faze 
constructive? Cu siguranţă că nu. Am arătat deja că pentru faza a doua (castrul mare de pământ) 
laturile de est şi vest au şanţ dublu, iar cele de nord şi sud – simplu; numeroase exemple s-ar 
putea da şi pentru faza 3, de la compoziţia fundaţiei şi până la materialele crenelurilor. Revenind 
la cazul în speţă, una este situaţia în care mai întâi se implantează stâlpii palisadei, şi apoi se 
începe săparea şanţului, şi o cu totul altă situaţie este cea în care se sapă întâi şanţul, stâlpii fiind 
pur şi simplu înfipţi în pământul afânat. Această a doua procedură nu a putut lăsa nici o urmă 
constatabilă arheologic, fiindcă valul a fost complet demontat, pentru amenajarea castrului 
mare. Prima procedură este de preferat, pentru soliditatea palisadei, dar dacă construcţia se 
realizează sub stress – ordinea operaţiunilor se poate inversa. Singurul lucru clar, în legătură cu 
amenajarea palisadei castrului mic, este că alte cercetări de teren vor avea rolul de a ne lumina 
mai mult. 
 Revenind la situaţia de la şanţul de apărare al primei faze, de pe latura răsăriteană, 
aceasta este singurul care nu a fost găsit imediat în spatele curtinei de piatră, ci la 12,5 m spre 
interior. În toate celelalte situaţii, palisada nouă (apoi curtina de piatră) a fost construită imediat 
dincolo de şanţul vechi. Mai există o diferenţă, pe această latură: este singurul segment de şanţ 
de apărare care nu a provocat tasări ulterioare, fapt vizibil atât pe nivelarea şanţului, cât şi pe 
stratigrafia superioară. Diferenţele sunt mari (a se compara profilele secţiunilor 1 şi 3, respectiv 
fig. 5 şi 7), şi nu putem să nu ne întrebăm de ce. Răspunsul pare să se refere la termenul scurt de 
execuţie pentru castrul mare de pământ. La marginea răsăriteană vechiul şanţ nu era suprapus de 
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agger, şi a putut fi astupat corespunzător, probabil în mai multe etape, pentru a corecta tasarea, 
şi a permite ridicarea unor barăci care să nu se scufunde. Cât despre celelalte, ele au trebuit să 
fie astupate, pentru a permite realizarea palisadei şi a drumului de rond. În cazul în care a existat 
un motiv de grabă, atunci nu a existat timpul pentru a corecta fenomenul de tasare. 

 
Figura 7. Profilul vestic al S.3/ 2006. 

 
 Şanţul de apărare de pe latura sudică este cel mai impunător (fig. 7). El măsoară, la o 
primă vedere, o lăţime de „numai” 7 metri. Observăm însă nişte anomalii în nivelmentul solului 
„steril”; acesta este mult mai sus de-o parte şi de alta a incintei de piatră, decât la nord de şanţul 
traianic, deşi terenul are, de fapt, înclinaţie inversă. Castrul este aşezat pe un platou natural 
surprinzător de drept (posibil fost fund de lac), având o înclinaţie mai mare pe direcţia E-V (cam 
3,6 m diferenţă, de la curtina de E la cea de V) şi una mai discretă, nord-sud, de numai 1,2 m (v. 
fig. 8, cu un profil topografic N-S, realizat exact pe aliniamentul secţiunilor 3 şi 4, în latera). De 
aici rezultă o înclinaţie abia perceptibilă, pe secţiunea 3, de aproximativ 1,2 cm la fiecare metru 
liniar, urcând de la sud la nord. Dacă ştim acest lucru, atunci putem calcula că la nord de şanţul 
traianic lipsesc 35 cm din solul viu, intervenţie care care poate fi atribuită operaţiunilor de 
amenajare a castrului mare de pământ. Nu ştim deocamdată care a fost motivul acestei nivelări 
drastice, dar ştim că pământul în care s-a amenajat primul castru a fost, aici, puternic deranjat, 
acesta fiind unul dintre motivele pentru care gropile palisadei nu au putut fi observate. În 
această situaţie, putem reevalua dimensiunile iniţiale ale şanţului traianic din marginea sudică a 
fortificaţiei, respectiv 7,75 m laţime şi 2,30 m adâncime. 

 
Figura 8. Răcari. Profil altimetric prin latera praetorii. 

 
 Rezumând dimensiunile şanţurilor de apărare ale castrului traianic, şanţul de est are, 
funcţie de interpretare, fie 5,65, fie 6 m lăţime, şi aproape 2 m adâncime; şanţul vestic are tot 6 
metri lăţime, cu adâncime necunoscută (săpătură nefinalizată); şanţul vestic este adânc tot de 
circa 2 m, măsurătoarea de lăţime pe desenul echipei Vlădescu fiind de numai 5 m (deşi 
probabil avea tot 6). Aşadar, între şanţul sudic şi celelalte există certe diferenţe de calibrare, 
şanţul în cauză fiind mult mai lat şi considerabil mai adânc. Exista, aşadar, vreun motiv special 
să fie mai greu de depăşit? Ce spaime trezise sudul militarilor romani? Porta principalis dextra 
stătea cu faţa spre drumul care urca, de la Pelendava spre Bumbeşti, pe stânga Jiului, ocolind 
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castrul Răcarilor pe la est. Teoretic, de la Pelendava nu puteau veni decât prieteni; dar aceasta 
doar teoretic. Romanii erau pe un teren pacificat doar de curând, şi nesigur. Sistemul de apărare 
roman era încă în curs de constituire. Dacă am fi încă în cursul celui de al doilea război dacic, 
normal ar fi fost ca garnizoana să-şi aştepte potenţialul duşman dinspre munte, nu dinspre 
Dunăre. Dacă am fi după al doilea război, adică în toamna-iarna 106-107 (şi nu mai mult, 
fiindcă Legiunea a V-a se pregătea de plecare la Troesmis), atunci ne-am face încă probleme 
asupra situaţiei din Muntenia sudică. Amplasarea garnizoanelor romane în nordul câmpiei 
muntene nu reflectă tocmai multă certitudine, temerea unei invazii în Transilvania de SE fiind 
cea care organizează construcţia castrelor sub-carpatice. Aşadar, la încheierea războaielor dacice 
Muntenia, deşi ocupată, nu era ferm pacificată. Desigur, acestea sunt doar speculaţii plecate de 
la un detaliu constructiv al unui castru aflat la 300 de km de Drajna. Dar, totuşi, de ce era acest 
şanţ atât de lat?... Poate că este o întâmplare, dar un alt detaliu de săpătură, de această dată 
săpătura lui Pamfil Polonic, ne arată că latura sudică şi-a păstrat, în vreme, caracterul 
coşmăresc.  

 
 

Figura 9. 
Desen 

manuscris al 
lui Pamfil 

Polonic, 
reprezentând 

porţile 
castrului de 
la Răcari. A 

se observa 
blocajul porţii 

de sud. 

 Dumitru Tudor scrie, în mai multe locuri, că într-o etapă târzie (posibil cea a 
„populaţiei”), porţile castrului au fost blocate29. Din planşele lui Polonic nu rezultă un astfel de 
lucru decât pentru poarta de sud; ea a fost blocată printr-un „zid barbar”, dar din cărămidă (dar 
când au folosit „barbarii” cărămidă ca să construiască?). Celelalte porţi nu au fost blocate, şi atât 
desenele (fig. 9) sunt explicite, cât şi lapidara notiţă a lui Polonic („Numai la poarta de sud 
                                                 
29 De exemplu Tudor 1965, 236, punând însă informaţia pe seama manuscriselor lui Tocilescu şi Polonic. 
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găsim lângă pragul porţii un zid brut de cărămidă, gros de 0,9 m, care închide intrarea în 
cetate”)30. Evenimentul nu poate fi legat de acea refacere a cetăţii, pe care o găsim la toţi 
autorii, respectiv după invazia carpică, pentru simplul fapt că această refacere pare să fi vizat 
numai jumătatea nordică a castrului, cea sudică părând a fi părăsită spre uzul civililor. Acest 
eveniment nu poate fi legat, stratigrafic şi logic, decât de o primă refacere a castrului de piatră 
(inclusiv interiorul!), care separă cele două subfaze ale fazei 3, probabil în deceniul trei al 
veacului III. Cel puţin sub raport psihologic, este de presupus că, cu acel prilej, poarta sudică 
cedase presiunii; şi a fost zidită! 

 
Figura 10. Şanţurile castrului mic de la Răcari, prin comparaţie cu zidurile fazei a treia. 

 

 Prin dimensiuni, castrul de la Răcari este unul dintre cele mai mari din Oltenia. În ciuda 
renumelui său de topograf, Polonic a făcut aici măsurători mai degrabă neglijente, raportând, şi 
în caiet, şi pe schiţa castrului, cifre departe de realitate, respectiv 141,6 x 137,5 m, cu lungimea 
E-V. Dacă lăţimea se apropie de dimensiunile reale, lungimea este departe, şi este posibil să fi 
scăpat la adunare o lungime de... ruletă (dacă aceasta avea 30 de metri). În consecinţă, şi planul 
desenat de Polonic este deformat, cu o retentura foarte scurtă. Nu este însă unica greşeală de 
măsurătoare; după socotelile topografului, axul de simetrie al castrului, reprezentat de porta 
praetoria, via praetoria, via decumana, porta decumana, nu ar fi tocmai simetric, jumătatea 
nordică fiind cu 2,5 m mai mare... 

                                                 
30 Tudor 1968, 311; expresia “zid barbar” aparţine lui Tudor. Transcriere din carnetul de săpături al lui 

Polonic, respectiv Arhiva Institutului de Arheologie Bucureşti, plic VII, fila notată 59 (a doua a 
carneţelului, în fapt). 
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 Florescu livrează cifre mult mai aproape de realitate, dând dimensiunile de 173,2 x 
141,5 m, măsurătorile fiind făcute de la exteriorul zidurilor, pe care Florescu le ştia, graţie 
şanţului său de jur împrejur31. Trebuie spus că, deşi astăzi nu apreciem astfel de practici, pentru 
o măsurătoare bună un astfel de şanţ era de un real ajutor. De altfel, şi în zilele noastre, singurul 
reper clar pe teren este tocmai şanţul lui Florescu32; mijlocul acestuia se află, în medie, cu 15 de 
centimetri la exteriorul fundaţiei curtinei de piatră, şi constituie un element de calcul al 
dimensiunilor generale. Măsurătorile proprii, la interiorul incintei de piatră, au dat 170 x 141 m, 
ceea ce, ţinând cont că grosimea medie a zidurilor este de aproximativ un metru, sunt foarte 
apropiate de cele ale predecesorului. 
 Pentru precizarea dimensiunilor castrului mic de pământ avem cel puţin o problemă, şi 
anume relaţia dintre şanţuri şi palisadă, pentru că, uzual, dimensiunile fortificaţiilor se dau între 
palisade. Dacă am accepta interpretarea conform căreia în spatele şanţurilor există o bermă de 
aproximativ 3 metri, atunci dimensiunea castrului este de 138 x 119 m. Singurul lucru cert, 
acum, este însă dimensiunea între şanţuri, iar în acest fel castrul are 144 x 125 m, cifre pe care le 
vom folosi în tabelul comparativ de mai jos (fig. 11)33. 
 

Figura 11. Dimensiuni şi proporţii comparate ale unor castre de epocă traianică 

 
castrul Buciumi Bologa Drajna Răcari Drobeta Gilău Bumbeşti-

Vârtop 
lungime 160 160 200 144 137.5 130 126 
lăţime 128 125 176 125 123 116 115 
proporţie 1.25 1.28 1.14 1.15 1.12 1.12 1.10 
suprafaţă (ha) 2.05 2.00 3.52 1.80 1.69 1.51 1.45 

 
 Observăm, în primul rând, coagularea relativă a lotului comparativ ales în două grupe 
de proporţii, una mai numeroasă, în jurul valorii de 1,13, şi o a doua, în jurul proporţiei de 1,26. 
Castrele din grupa 1,13 par apoi să se grupeze, la rândul lor, în două ordine de mărime, una în 
jur de 1,65 ha, în timp ce Drajna dispune de o suprafaţă aproximativ dublă (3,5 ha). Ar fi de 
testat, pe un lot extins, dacă aceste „coincidenţe” se conservă şi dacă se pot găsi justificări faţă 
de tipul şi numărul trupelor cazate, în cazul în care sunt cunoscute. În altă ordine de idei, 
observăm că, şi de această dată, analogia cea mai apropiată o constituie Drobeta, în ambele 
variante de interpretare a dimensiunilor primului castru de la Răcari, ceea ce, având în vedere 
constructorul comun, nu este chiar surprinzător. 
 Că lucrurile sunt mult mai complicate – o arată exemplu castrului de la Gherla, a cărui 
castru de piatră măsoară 169 x 162 m (proporţie 1,04), iar castrul anterior, de pământ, este 
considerat a fi cu 24 de metri mai scurt pe fiecare dimensiuni, deci 145 x 138 m (deşi s-au 
efectuat cercetări numai pe laturile decumana şi dextra). Şi aici, şanţurile de apărare ale 
castrului traianic se află imediat în spatele incintei de piatră, care însă a fost construită imediat 
după castrul mic34. Acesta pare unul dintre modelele urmate pentru tranziţia de la castrele de 

                                                 
31 Florescu 1931, 7. 
32 Absenţa unui spaţiu închis şi păzit nu permite conservarea săpăturilor, care trebuie astupate, fie şi 

parţial, atât pentru a preveni jaful de materiale de construcţie, cât şi pentru a nu favoriza accidentele 
(castrul are, în viaţa comunităţii de astăzi, un rol multifuncţional, de la loc de păşune la parc de 
distracţii, inclusiv un mic teren de fotbal, în retentura dextra...) 

33 Gudea 1997 a şi b pentru Bologa şi Buciumi; Isac 1997 pentru Gilău; Davidescu 1980, Istoria 
Românilor 2, 117 (Drobeta); Vlădescu 1986; Istoria Românilor 2, 132-133 (Bumbeşti). 

34 Protase, Gudea, Ardevan 2005. Deşi planul general de la fig. 6 sugerează că şanţul vechi se află în 
spatele valului nou, desenele de profil arată plasamentul acestora exact în spatele zidurilor. 
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pământ, executate în grabă, chiar dacă nu exact în condiţii de campanie, şi cele permanente, care 
nu erau neapărat destinate unor trupe mai consistente, ci unui confort superior, sau pur şi simplu 
unor spaţii utilitare mai generoase. Care au fost exact socotelile romanilor – nu vom şti 
niciodată; inginereşte vorbind, însă, ideea nu pare dintre cele mai fericite, fiindcă în acestă 
situaţie toate turnurile, cu excepţia celor de pe latura de est, sunt construite în umplutura 
şanţului traianic (vezi fig. 9). 
 Datarea castrului mic de pământ de la Răcari nu ridică probleme speciale. Ştampila 
Legiunii V Macedonica, analogiile formale, contextul istoric general, dar şi descoperirile 
monetare în săpătură, toate asigură datarea primului castru cel mai târziu în iarna anului 106/ 
107. Mult mai problematice sunt datările celorlalte faze şi subfaze ale castrului. Dacă o 
demonstraţie arheologică completă ar depăşi cu mult cadrul propus al acestui studiu, şi poate că 
ar fi timpurie, sumarul numismatic ar putea da câteva sugestii de reţinut. 
 

Figura 12. Castrul Răcari. Graficul monedă per an, cu grupaj pe anii de domnie 
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 Evoluţia descendentă a circulaţiei monetare pentru lunga domnie a lui Hadrian pare să 
ilustreze poziţia strategică secundară a castrului de la Răcari; nu exclud nici ipoteza ca 
fortificaţia să fi fost temporar părăsită, în anii în care Hadrian se străduia să constituie Limes 
Alutanus ca pe un ansamblu strategic coerent şi eficient. Creşterea de grafic din vremea lui 
Antoninus Pius arată că, din contră, aici se desfăşurau din nou activităţi importante. O monedă 
datată 157, găsită în nivelarea de peste şanţul traianic, sugerează că construcţia castrului mare de 
pământ s-a petrecut în jur de 160, eventual la începutul domniei lui Marcus Aurelius, în 
contextul debutului războaielor marcomanice. Absenţa monedelor de la Commodus ar fi 
surprinzătoare, dacă nu am şti că în vremea lui au fost mari probleme cu aprovizionarea armatei 
cu monedă35. Comparaţia Severus Alexander-Caracalla sugerează că ridicarea castrului mare de 
piatră se datorează primului, ca şi în cazul altor mari castre de piatră din Oltenia (Slăveni şi 
Bumbeşti).  Surprinzătoare este evoluţia coeficientului monedă per an, începând cu Heliogabal. 
În ciuda inflaţiei accelerate, în Imperiu, un recent studiu ne arată că, din contră, în Provincia 

                                                                                                                                               
Dimensiunea acestor şanţuri este similară cu cele de la Răcari, respectiv cca 5,5 m lăţime şi între 1,7 şi 
2 m adâncime. Profilul de la fig. 5 indică foarte clar că astuparea şanţului şi ridicarea curtinei de piatră 
a reprezentat o succesiune rapidă, cele două operaţiuni fiind prezentate ca o singură unitate stratigrafică 
(desen preluat după Pop et al. 1980), ceea ce, în sine, e puţin ciudat... Nu prea rezultă de ce faza de 
pământ ar fi cu 24 de m mai mică pe fiecare dimensiune, fiindcă aceasta ar însemna 12 m pe fiecare 
latură, care s-ar compune deci din 5,5 m şanţul şi 6,5 m din ceva care eu nu văd. 

35 Comunicare personală Cristian Găzdac, căruia îi mulţumesc pentru a mă fi luminat asupra chestiunii. 
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Dacia a fost mai degrabă penurie de monedă, începând chiar cu anii 20 ai veacului III d.Chr36; 
de aceea, vârfurile de grafic (valori peste 1), aflate împotriva tendinţelor generale, ar trebui să 
aibă semnificaţii speciale. În vremea lui Heliogabal ar putea data incendierea completă a 
castrului, refacerea lui pe acelaşi plan şi blocarea porţii de sud. În vremea lui Gordian III 
garnizoana de la Răcari pare să fi fost implicată direct în campaniile dunărene ale împăratului 
împotriva goţilor. Vârful de grafic din vremea lui Decius marchează dramaticele împrejurări ale 
marii invazii carpice, cu o nouă distrugere completă a fortificaţiei, şi cu tentativa de 
reconsolidare a unui perimetru – încă neprecizat – din nordul castrului, efort care s-a stins însă 
foarte repede. 

 
 

 
 

Early setup of the Roman fort from Răcari 
- abstract - 

 

The Roman camp from Răcari was in the archaeologists' attention as soon as the late XIXth 
century. Extended diggings were carried out by different teams along time, but for two campaigns only 
(Tocilescu-Polonic 1897-98, Gr. Florescu 1928 and 1930, C.M. Vlădescu 1991-92). Excepting latter, 
which crossed the camp with two sections, old archaeologists focused, as usual, around the main stone 
objectives (principia, the gates, corner-towers, the curtain, one horreum). 

In spite of extended diggings, an early stage, eventually due to Trajan, was just guessed, only 
because it would make sense like that; as far as I know, Tocilescu, Polonic, and Florescu did not produce 
any stratigraphic evidence to prove it. Nevertheless, the numismatic evidence was quite obvious to 
support the hypothesis. One denarius from Domitian and two denarii from Trajanus, popped-up from 
Polonic's field research, were already a good suggestion; another copper coin minted for Trajan was 
uncovered by Gr. Florescu. That wouldn't be quite enough, comparing with other Roman camps on study, 
but another fact is going to make things clearer: there are only three copper coins from the next two 
decades after Trajanus; one of them, found in 2004, is extremely blunt, lost long time after minting, and 
its position on the layer obviously recommends a later position, after the large earth fortification was 
done, not before 157. In conclusion, the Roman army presence in the area was quite faint, for the 
generation after the conquest, so, the first Roman camp from Racari couldn't be Hadrianic.  

The second hint for a trajanic chronology of the first fort made here is a tegular stamp from 
Legio V Macedonica, resulted also from old diggings, present in the area only untill 107 AD. 

The first context atributed to Trajanic fortification came up from 1991 diggings, when the team led by C. 
Vlădescu intersected a large ditch in the rear of the western stone curtain, 5 m wide and 1.7 m deep; some 
stratigraphical clues point out a 3.5 m "berma". The shape of the ditch could also be slightly different, as 
recommended by analogies and, also, by our recent diggings.  

In 2004 and 2005 a similar ditch was studied inside the eastern curtain, this time more distanced 
by later enclosure. It is 5.65 m wide and 1.96 deep, with a 2.9 m berma, well delimited inside by a post 
hole of the palisade. Due to the fact that the proposed objective of our campaigns, until now, was 
restrained to make clear the main fortification elements and their chronology, there is no recent research 
inside the palisade of Trajanic age. 

                                                 
36 Cristian Găzdac - The distribution of odd coins (plated, casted) in the forts from Roman Dacia. Fraud 

or monetary policy?, comunicare prezentată la al XX-lea Congres de Limes, León, 5 septembrie 2006.  
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The last campaign, just finished, from 2006, concluded the job, unearthing the northern and the 
southern ditches, both in the touch with the rear of the stone defences made later; the latter is the largest 
and the deepest, rising the question why the south flank was considered the most endangered. The 
Trajanic fort is 136 m long on 119 m width, a rather large one from the first generation. The ratio between 
sides is 1.15, and the surface is 1.64 hectars, similar to Drobeta (closest), Bumbeşti, or Gilău from the 
same time. 
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