
CERCEI' ARILE ARHEOLOGICE DIN CASTRUL ROMAN 

DE LA CATUNELE - GORJ (1982, 1983, 1984) 

CONSTANTIN PETOLESCU 

Casttul se află la ieşimea din satul y.alea PeTifor _(com. 
Cătunele, jud. Gorj), pe un platou si.tua·t î.i:l·tre şoseaua Motru 
- Baia de Aramă şi lunca Tiului Motru, a:~înd la est pîrîul 
Chivădarului cu albia secată vara, ia.r la ves.t drumul de ţară 
ce duce din şoseaua aminti.tă spre podul de peste Motru, î.n 
satul Cătunul. 

Fortificaţia are formă dreptunghiulară, cu la.tura Jungă 
o.rj,entată N-S. Valul se dist:11nge destul de bine pe to.ală Îtll
tinderea laturilor de est, nord, parţial sud ; dar, din cauza lu
crăTilor agr.icole, a fost nivelat continuu. 

Acest obiectiv roman din jud. Gorj este cunoscut de 
multă vreme. Apare, astfel, menţionat pe harta austriacă de 
la 1718 (Schwanz) 1

, ia.r acum un secol a fost menţionat de 
V. Dimitrescu2

, .pentru ca un decooiu mai tîrziu să f.ie semna
lat de N.D. Spineanu:i. De Ia Cătunele s-au ;publicat dteva mo
numen.te : o mină de bmnz susţinînd iniţ.ial o Viicto·rie", o f.i
gurină de bronz a Vktoriei5, un ,,dadofor mithriac"6 şi un 
fragment de monument funerar 7

• 

Săpăturile s.i1stematice s-au limH.at la dteva si:mdaj.e efec
tuate în 1973 de D. Tudor şi M. DavLdescu8• Cu acea.stă oca
zie, s-a stabi!i.t că este vo:rba de oo ca,st•ru de pămînit, cu di
mens.iunile aproximative de 114 X 156 m, iar la 150 rn depăT
tare de colţul de sud-est al castrului s-au identiJkat thermele. 

Cercetările au fost reluart:e î.n ainul 1982, de către auto.rii 
acestui raport, cu co.ncursul financiar al Muzeului judeţean 
Gorj, şi au com.tim.rn.t şi în anul următor. La data încieperid 
iue:rărilor, situaţia obieotivului era deosebit de crttică. In 
cursul luCTărilor de îmbunătăţiri fundare, care implicau îm-
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p.ingerea pămtnrtului de pe terasă tn lunca inUJl'l.dabilă a Mo
trului, a fost distrus colţul de NV a.I castmului (august 1982), 
restul obiectivului Hind amenii1nţat a avea a;cee.aşi soartă. Cu 
sprijinul o~ganelor loc.ale, s-a reuşit oprirea dis1trugerilo·r Şi 
s-a hotă.rit cultivarea terenului cu plante furajere perene. 

Cele două campc:nii. desfăşurate între 27 august - 17 
!i-eptembrie 1982 şi 5-27 august 1983, s-au limiotat la efectua
rea a două secţiuni de sondaj, urmărfod pr0eoiza•rea si.st.emu
lui de fortif.i,c.aţi.e al castrului şi str.atig~a.fi.a în zorna barăcUor. 

In 1982, s-a exe·cuta.t o secţiune marc.a1tă S I, lungă de 70 
m şi l·a tă de 1,50 m, peirpendkula.ră pe •latura semită, de est, 
a castrului. 

Dinspre interior spre exterior s-au smpTiin.s următoarele 
elemente : '13.ară:eile, via sagulari'S, agger-ul, o mii1că herma şi 
şanţurile de apărare. Baraca, intersecitată itr.ansversal, cu Iă
ţ.imea de 6,80 ro, are şa111ţuri1e de fundaţie ipliime de părnînt 
amestecat cu oărbune şi chirpic. Pereţii, groşi de 0,40 ro, erau 
făcuţi din 1emn şi chirpic. Pe toată supr·a.faţa barăd:i s-a des
coperit foa·rte mult chirpk ars, care dovedeşte că aceasta a 
fost in:cendi.ată. Barnca are două încă;peri, cea din.spre via sa
gularis fiind lat~ de 2,80 m la interior. 

La 0,40 m depărtare de pere.tele ba!făcdi, a;pa·re riigo.J.a V'iei 
sa.qul.aris, iată de asemenea de 0,40 m. Via sagularis, la1tă de 
3,70 m, este e:lcătuit.ă dintr-un str.alt de pi·etriş bombat. cu gro-
simea maximă actuală de 0,25 m. CealaHă rigolă, d1!!ll:spre val, 
este mai îngustă, de numai 0.25 m. 

ln continuarea viei sagularis, urmează, .pe o lu;n.gime de 
3,61 m, un slrat de pietriş g.ms de 5-7 cm. In prima p.arte, pe 
o distanţă de 1,80 m, pămîntul de deasupra acestui strat este 
amestecat cu multe impurităţi, resturi de cărămidă cioburi, 
pietT1icele. Mai departe, pîn.ă· J,a sfîrşitul srtr,atului de pietriiş 
amintit, pămîntul este mai omo.gen, da;r tot amestec.at cu pie
•trkele. 

Urmează agger-ul, renlizat d:i;n pămî.ut fără impurităţi. La 
baza acestui.a, peste stratul vege.tal a:ntk cast.a1niiu, se oibs2,,-vă 
o dlilngă de lut gaihen de 5-7 cm, suprapusă de una de ;pă
mî.nt negru de s· cm. Dunga galbenă i1ntră şi sub sl!rntu:l de 
pietriş, pierzîndu-se treptat spre via sagulaps, care swprapU1I1e 
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direct pămîntul viu. Agger-ul curat, de la shratul bazal de 
pietriş pînă Ia bermă, are 3 m, iar ill1ălţimea maximă păstrată 
0,60 m, fiind alcătuit din pămînt oarstaniu. 

Berma este 'lată de 0,70-0,75 m. 

ln continuare, s-au descoperit patru şanţuri de apărare. 
Primele două se iill.terseic.tează. Şa.nţu1 I (cel de lingă berma) 
este adînc de .1,30 m, celălalt de 1,25 m. Umplutura lor este 
mari. neagră spre bază şi conţine şi pietre. 

Şanţul 3 este foarte lăţit, cu lentile de pămint galben .Ia 
bază. Nu se observă intervalul dillltre şanţurile 2 şi 3. Aceste 
trei şanţuri, dintre care primele două se taie, dovedesc că sis
temul de apărare exterior a cunoscut două faze. Pămîntul viu 
în care se adincesc şanţuriile es.te o .a,rgilă galbenă cu mult 
nisip şi din Ioc în loc cu fîşii de mîl. Vidul şa1I1ţului se află 
practic în depunerea nisipoasă de mîl. 

Intre şanţurile 3 şi 4 se află o bermă Jată de ci.rea 1,50 m, 
mai joasă decî1t n.i..velu1 exterior şi aJicuită. 

Şanţul 4 se vede cel mad bine. EI are o adill1cime de 1,90 
m (de la solul .arabi.I) şi este umplut rtot cu pămînt negru. La 
vîrf are un „doc" l·at de 15 .ccrn şi adînc tot de 15 cm, care 
provine din curăţirea sa de către romani pe perioada utirli
zării. 

In conti111uare, pînă la capătul secţi:u:nii, s-au iden t:ificat 
urmele uno:r locuill1te prei.s.torice, cu oe:r:amică dill1 zona de 
contact a ultimei f.aze a culturii Verbicioara cu cultura Gîrla 
Mare. 

ln 1983, pe direcţia prelungiTii S I, Ja dista1I1ţă de 101,75 
m, s-a executa1t o secţiune maroată S II, care a ·fost plasată 
peste cealaltă latură scur1tă a castrului, cea de vest, diillspre 
Motru. A vînd 74 m lungime şi 1,50 m lăţime, ea a intersectat 
zona barăcilor şi sistemul de fortificaţie, ajoogînd în exterior 
pînă 1a începutul rîpei. 

In interior, s-au desooperi.t urmele u111ei bară:C'i i.ncerudiate, 
cu pereţi de lemn şi chirpic, lill1gă via sagularis, aovînd îlll in
teriornl fiecărei camere cite o vatră, despărt·irtă pri111tr-un drum 
alcătuit din pietriş lat de 4,50 m, cu ri.go,lele de eîite 60 cm, 
de o a:Jtă clădire cu funcţionalitate neprecizaită c:onstruâtă tot 
din lemn şi chirplic. 
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Spre deosebi.re de ·situaţia diin S l, via -sagnlarls e&be ak1 
foarte slab păstrată .. Agger-ul este alcătuit dintr-un n'\l('.leu 
de păm1nt galben şi negru. S--au putut recunoaşte în pr10ifil un 
şi:r de trei. cespites cu dimensiunile de 36 X 20 cm. Par.t-ea din 
spate a agger-ului este aJcătuită din pămLnt caSltaniu-cen.uşiu, 
firind lat de 2 m. 

Pe această latură, ·sistemul de apă'rare extre1ior a con~ta:t 
d·oar din două şanţuri, amindou.ă filli!lcţ~onîrul ooncomitenlt. 
Lingă val a fost săpat un -şanţ mare, lat ·1a gură -de S;BO ·m ·Şi 
adtnc de 2,50 m, adică pină î:n nisipul a1U1Vioinar. La vî;z;ful său 
se observă ciic;>cu;I CAraţ~rist~ <;J..e ·lă,W,n~ ~.i l~~ţi, ;prove
ni1nd de la cură,ţi;r~ sa p~J;i~ă ~ ~ă~e rQmaiQi,. 

La distanţă de 1,90 rn spre exterim, se află un al doHea 
şanţ, tot ln. f,OJ;D1ă de V, la,t iji. gur.ă ~ 1,90 şi ţtdinic d~ ţl.umai 
1 m. 

Deci, pe această latmă, spr~ deo5eb1re de cea sec~i1001aită 
în 1982, se coorStată nu numa,.i că a exista.t o singură farză de 
săpa,re a şanţurilor, dar însăşi di51punerea şi f.orma loT estre 
alta. Asupra semndrficaţiei {I.cestor di.feren.ţe, ,nu ne putem pro-
nunţa pînă nu vom v-erifka prliID. sec.ţiu.ni 'şi siituia.ţia de pe la
turile lungi ale fort.i;ficaţiei. 

Orkum, ni;velele subţiri de depuneri a;rheolorgiice şi rno
de!>tia invenrtarului descoperit ne suge~ează o perioadă scurtă 
de utilizare a castrului, fapt ce exphlcă -şi de ce eJ nu a fost 
ulterior reoon.struiit din piatră. 

tn 1984, cerce,tăr'ile s-au desfăşur.at în perioada 6-18 au
gust, cu concurs:ul f.irumCia.r a:l Muzeului judeţean Gorj. 

S-a trasa,_t o sec,ţiµţt.~ (Ss) per.pen:cl:i1C.ulaxă tpţ! latura lung~ 
(de est) a castrului, orientată apro:xhn.a1ti:v N-S. Lup.gira~: 50 
rn, lăţi111ea 1,50 rn. S-~ săpat pe 1Cţidîncimi var1i.p.1Qile, îmtre 0,50 
şi 3,10 m. · 

S-a u·rrnă.ri1t. ~c,ţi@!Uea s~s.t~qiwu4: -dţ! f1or,tiifk·aţi~ qe pe 
această lqtură; în carouri.le 7~20 r.-.aµ iQ~nitil-ica,t,: douŞ 

fossrae, herma, V.{l.llum cu argger, v;ia ,sag..ular:is; în u.lţjŢ11·e;le c.a
rou:ri (20--:i5) au apăr~µt .iap. p,~a.n {gr.~), :1,u:~. -µip~i Q·ctr&Qi. 

In prime!~ şase oarourd (numerotate ÎlllCe!J>Îm:l de. Io S @ 
N), urmele romane (ceramroă) se intîlnesc numai in str.atul 

· t-59 



vegeta•!. Dedesubl pe o adînciime variind mtre 0,30-0,50 rn, 
se află numeroase fragmente ceramice datmd din epoca bron
zului. 

Dililspre N s.pr.e S, complexele de,scoperiîte sînt următoa
rele: 

Baraca din carourile 20-25 corespunde părţii sudice a 
celei identificate în 1983 în partea d.dnspre est a S2. Se pare 
că un capăt al ei intră şi sub via sa.gu1a:ris - ceea ce ar su
gera o refacere - cel puţin a drumu.lui, după ce baraca a fost 
dezafoc.tată. 

Din zona barădd, au apărut : o bariă de fierr corodată, 
tragmente de opaiţ dÎIIl :lut, un fund de crasbron rn:şu, de bună 
calirtate, ceramică diversă. 

Via sa.gularis se observă foade bine în carouirile 19-20 
pe o lăţime de 2,90 m şi grosdmea maximă de 0,60 m. Este 
bombată la mijl·oc, mai mult în ipar1tea dinspre agger. Sub 
via s.agularis se află stratul vegetal antic, în care au apărut 
urme de locuire pr·eistorică (ceramică). 

Via sagulards este făcută din pietriş c.u bolo'Vani de riu ; 
doi ·asemenea bolovani se văd la l.irrn~1ta dmspre sud (spre 
agg·er), servind probabil de margine a drumului.. 

Via sagularis se prezintă sub fmma unei lentile ; partea 
superioară ·este din pietriş mai murdar (şi mai mărunt) ; mb 
acesta, un aLt sbrat de pietriş, mai curat. Dedesubt, în solul 
vegetal, urme de ceramkă pre1storkă şi cărbune (mărunt) -
cum se mtîlnesc şi în zona dintre via sagulari.s şi vallum. 

O diră neagră (groaiSă de cca. 0,30 m), perpendiculară pe 
secţiune, pare să Îilldke că un capăt a:I barăcii i:ntr.a sub via 
sagular:is ; aceasta x.idică unele prob'leme de stratigrafie şi 
cronologie. 

Rigola dintre via sagularis şi baracă nu se observă. In 
schimb, in zona d1ntre val şi via sagularis - Îlil special în 
caroul 18 - sînt numer1oa,se urme materiia1e. Mai intîi, sub 
strart:ul vegetal actual, la adîndmea de 0,45 m, se află ·O dî.ră 

subţirre de pietriş (pe o porţiune mai bine păstrată este groasă 
de 5 cm), probabil curs de pe via sagularis. Intre acre.astă doo
gă de pietriş şi solul vegetal antic se află un strat gros de 
0,65 rn, în care ap.arr : pietre, fra.g.men;te ceramice şi cărbune 
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fîndeosebi spre :partea inferioa·ră, .unde ia uneori a!>pect de 
str.at). Probabil este vorba de parte.a agge:rului, deoa·rece după 
urme•le de pietriş şi pietre de rîu căzute - are o înddnaire 
dinspre val spre via sagularis. 

Vallumul cu agger se întinde în carourile 14-17 (n,u.mai 
partial din c.arourile pdm şi ultim menţi1oina1te). 

Se i:emaircă, imediat sub stratul vegetal adua.l, la adîn
cime.a de 0,25 m pe o gros•iune de 0,60 m; dedesubt se veqe 
!>tratul vegetal ·a,n.tic, gros de circa 0,3-0 m, du.pă care ur
mează loes~ul na.tur.al. 

Sistemul de construcţie a valului este u1rmătornl : se 
observă, ma.i în'tîi, spre margini, o porţiune cu pămî111t mai 
închis la culo·a-re, corespunzînd, din plllTI!ct de vedere al cu
lorii iStratului vegeta.I antiic. Acea.stă porţiune este I.ată în 
partea dinspre fossa de 2.90 m, în partea dinspre N de 1,90 
m. Stratul de arsură rema.rcart: pe solul an·tic, îndeosebi în 
caroul 18, continuă şi sub a.cest strat de lut negru. Intre cele 
două margi1ni de 'lut negru se află un slbra.t de airgilă, de cu
loare ga.lbenă, lat de 3.40 m; delimitarea culoT'ilor este cla
_ră. îndeosebi pe profilul de es•t al .sediurui. Plrobabil margi
nl.Je valuiuJ au fost făcute dd,n gliii f ce~tpi1tes); o asemene-a 
glie se vede dar la baza stratului galbein, în caroul 16. 

Marginea valului parte a fi delimitată (mar'cată) în car;eul 
14, de un strat de lut amestecat cu pietre, probabil scurse 
de pe val, pînă la adînc·imea de 0,55 m. Alitfe.I, detim'.tarea 
între val şi be•rmă nu este p:os'.ibilă ; bmma pare a fi lată de 
2 m. 

Urmează cele două fosse; traseul celei dinspre sud (lll 
se vede la suprafaţa solului, oode terenul este mult mai al-
1brat. 

Şanţurile se obSlervă tn caro-urile 7-12 (.pa.rţ.ial şi î111 13); 
sînt de.spărţirt:e printr-un pinten (aflat în car-oul 10). Şantu:rile 
au fost ob~rvate în cursul săpăturii la adîn:cimea d?. 0,60~ 
0,80 m faţă de nivelul actual al soJulUJÎ.; în schimb, lin1'.a !o~ 
se remarcă chi·ar aproape de nivelul so•lului an1tic. 

Ş~nţul I (~el dinspre vallum) se înli1nde în carourile 
11-12 şi parţiaJ 13. Are :o des.chidere de 5,30 m, adindmea 
maximă 2,20 m .şi este în formă de V, cu vîrful r-otunjit. Um
plutura lui se prezintă astfel : jos, un strat de lut mai g6l-



ben amestecat cu nisip, core.spunzînd scurgerid normale de 
pe pereţi ; aicd s-au găsit şi dteva pietire. Urmează un strat 
de umplutură mai negru, scurs probabil din gliile d,in mar
gi,nea valului ; în acest strart ,au apărut pie:tre şi fragmente 
ceramice (puţine). Stratul de umplutură de sus este mai de:s
chis la culoare, provenH din scurgerea valului ; s-au găsi;!: 

pietre in interior, fragmente mici de cărămizi şi ţigle, cera
mioă iromană. ·'111 r,:i i.-:i 

Lfaria pintenului ce desparte cele două şanţuri este mar
cată printr-o serie de pietre răma,se înfipte în profil. 

Şanţul II (cel dirnspre su:d) se întinde în carourJle 7-9. 
Este aproape la fel de adînc ca cel dinspre vallum. Are des
chiderea de 6,50 m, i1ar aidîncimea maximă de 2,25 m. Mar
ginea dim.pre sud se observă foarte bi,ne 1nda1tă sub sitratul 
vege•taI actual, la adîncimea de 0,30-0,40 m. Spre mar.ginea 
dilllspre şanţuJ I, el prezintă brusc o nouă ad.îrucitură, cilpă
tînd aspect de W - 'Cum s-a inWnit şi Îill secţiunea I ( 1982). 

Umplutura ac-estui şanţ este foa.rte interesantă. La 'fund. 
mai întîi, un strat provenind din scurgerea normală a pere
ţilor fossei. Apoi, se observă o lentilă cu ootn;vexita,tea în 
jos - cu muHă arsură (cărbune) amesteeiată cru cioburi :, 
fragmente de ţigle, groasă de 0,70-0,75 m. Urmea-ză stratul 
de umplere lentă, în timp, a rossei, de oulo.are mai deschisă, 
pierzînidu-se ca intensitate de culo,are în stratul vegetal 
actual. 

ln interiorul tossei II s-a găsit un material a.rheo'logk 
destul de bogat, îndeosebi ceramkă. Se remarcă: do.uă foag
mente cu inscripţii inc:izate în pasta arsă, un f1Tagment de 
miorta1Tium de lut, o căţuie lucraită cu mîina, un fund de va;s 
cu decor stampat, un creuzet de fier fra9merutar, fragmente 
de obiecte de fier atipice (corodate). 

Cercetările din 1984 au adus noi contiribuţii la cunoaşte
rea topo.graiiei castrului; au cionfi.rma,t, din nou, di·strugerea 
violentă a acestuia - prin foc şi saibie -, eventual cu oca
zia evenimentelor de la începutul domniei lui Hadrian. 
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NOTE: 

1 Păstrată la Cabinetul de hărti aI Bibliotecii Academiei R.S.R. 

2 V. Dimitrescu, Revis~a de istorie, arheologie şi folclor, I, 1883, l, p. 
169: „ruinele unei zidării scoase in faţa pămintului. Felul c:on
strucţiunii şi mărimea cărămizilor găsite în zid şi la săpăturilf< 
făcute în vecinătatea lor fac o probă sufic'.entă că sî·nt în timpul 
romanilor". 

3 N.D. S.pineanu, Dlclionar geografic al judeţului :\fehedinti, Bucureşt:, 
1El9!!, p. 62---63: „Ca loc istoric în această comună este : urme'e 
sau urma unei z.:.ctării romane ce se af:ă la gura Ch!vădarului. 
Aici se zice că a fost cetatea romană Amutria. Ziiclăria este ii1 
m1:1lul Motrului şi ch'.ar pe deal. Cărămizi de aioei s-au luart: şi in
treb·1inţat de către locuitori la sobele şi şoselele !or. In aceste 
zidării s-clu găsit obiecte vechi, monede cu inscripţiunea împă
ratului Sever, săgeţi, inele cu iniţiale pe dînsel-e, ·'.iar în ll385, cu 
ocasiunea unor să~ături, s-au găsit nilsce monede vechi de aur 
roma111e, care s-au luat de subprefoctiul de at·inci". 

4 D. Tudor, Anuarul Institutului de studii clasi.ce, II, 1933-19:?5, p. 185 
- 186, nr. 7. 

s Al. Bărcăcilă, Arhivele Olteniei, XIII, 1934, 71-73, p. 90-91, nr. 1 

6 Al. Bărcăcilă, loc. oit, p. 102, nr. 2 c; în realitate, este vorba de un 
Eros: C.C. Petolescu, Oltenia, I, 19'74, p. 64, nr. 5. 

7 Al. Bărcăcilă, Arhivele Olteniei, XI, 1932, 61---62, p. 258-260, fiig. 27 b; 
Gr. Florescu, I monument! funerari romani delia Dacia lnferJore, 
Bucureşti, 1942, p. 3~0. nr. 38. 

s D. Tudor - M. Davidescu, Drobeta, lr'76, p. 62-79; D. Tudor, Oltenia 
romana-a, Bucureşti, 1978, p. 273. 
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