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O devenire:
arheologia peisajului pe frontiera romană

Eugen S. Teodor1

Introducere
Proiectul de cercetare a fost iniţiat în vara anului 2013 şi promovat spre finanţare în vara următoare, munca
efectivă în teren începând în octombrie 2014, respectiv odată cu finanţarea efectivă. Pe scurt, doream să
arătăm, în primul rând, cum tehnologiile recente pot ajuta arheologia să fie mai eficientă, atât în termenii
identificării cât mai operative a „potenţialului arheologic” existent pe un culoar (fie el „graniţă romană” sau
„autostradă”), cât şi a reducerii costurilor de cercetare.
Ceea ce ne-am dorit s-a şi întâmplat, cel puţin într-un anume sens: faţă de nivelul prognozat, la momentul
competiţiei de proiecte (în baza documentelor oficiale), finanţarea a fost, de la bun început, cam la 35%.
Venise deci vremea să arătăm că „se poate” foarte mult, cu resurse sever drămuite. La obiectivele iniţiale nu
prea am renunţat (decât în aspecte cantitative), fiindcă ele realizau un ansamblu din care nu se putea scoate
nimic fără a aduce prejudicii sistemului de lucru prealabil gândit. Dincolo de obiectivele tehnologice, ne
propuneam, în primul rând, să generăm date georeferenţiate despre toate siturile arheologice cunoscute
(precum forturile sau valul de graniţă), dar mai ales despre cele anterior necunoscute (precum drumurile,
turnurile de supraveghere sau aşezările civile). Ne mai propuneam să evaluăm starea de conservare a
monumentelor istorice, respectiv să o documentăm la un nivel util administraţiei centrale sau locale, dacă le
va da vreodată prin gând să înscrie Limes Transalutanus pe lista „tentativă” a UNESCO.
Subţirimea finanţării nu avea să rămână fără urmări, în primul rând în alcătuirea echipei; avem „câte unul din
fiecare” specializare absolut necesară pentru derularea proiectului (un arheolog de teren, un ceramist, un
topograf, un geolog, un geofizician, un expert GIS), cu menţiunea că aceiaşi oameni mai duc câteva sarcini
(şofer, tehnician, specialist în fotogrametrie, pilot de dronă), dar şi aşa au rămas câteva funcţiuni importante
în afara cadrului oficial, precum un numismat, un istoric medievist, sau un lingvist. Am încercat să suplinim
câteva astfel de posturi libere prin voluntariat, idee care ba a funcţionat, ba nu a funcţionat.
Problemele financiare au determinat şi profilul de activitate concret, din teren. Faptul că pentru primele 18
luni de proiect am preluat mai puţin de 43% din bugetul total, de restul urmând a beneficia – cel puţin
teoretic – în ultimele 12 luni, ne-a determinat să amânăm toate operaţiunile de „cercetare sistematică” pentru
anul 2016. În aceste 13 luni efective de cercetare, ne-am orientat mai ales către ceea ce am numit, încă de la
stadiul de proiect, „periegheză liniară” (cu riscul unei contradicţii în termeni), respectiv echipe mici (dar
foarte mobile) care „mătură” aliniamentul frontierei vechi de oricâte ori va fi necesar.
Nu ştiu cât de interesante vor fi, la final de proiect, capitolele „high-tech”, dar sunt sigur că cele de
management vor merita citite. Din birou este imposibil de înţeles ce te aşteaptă în câmp (chiar dacă eşti
„arheolog”), fiindcă este imposibil să prevezi, pentru o lungime de 155 km, care este structura proprietăţii, şi
cu atât mai puţin structura culturilor sau stadiul lor, într-un moment calendaristic sau altul. De aici nevoia
unui plan de activitate foarte flexibil, ceea ce nu este totdeauna uşor de asigurat, la nivel instituţional, și cu
atât mai puțin inter-instituțional.
Cuvinte cheie: arheologia peisajului, sit liniar, frontiera romană, cercetare de teren, GIS.
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Arheologia peisajului

Un proiect de cercetare la poarta orientului dacic
Acest proiect este o oportunitate de cercetare; se mai spune – o „nişă”. Tehnologia GIS este departe de a fi o
noutate, pe plan internaţional, fiind operaţională pentru arheologi încă de la finalul anilor 80 (Hu 2011,
fiindcă altfel, ca tehnică militară, este mai veche); în România, cu tradiţionala ei retardare, de care uneori
pare mândră, în 2011, când Hu făcea istoricul tehnologiei respective în arheologie, GIS era încă un domeniu
de nişă, cunoscut de doar câțiva „inițiați”. Ceea ce încă este şi în 2015.
Anul 2011 era primul în care nu săpam, fiindcă tocmai pierdusem dreptul de săpătură pe castrul de la Răcari,
unde făcusem opt campanii consecutive, prin manevre administrative demne de uitare. Şi fiindcă tot s-a
întâmplat, am hotărât să mă reinventez (a câta oară?). Am ridicat ochii din „săpătură” şi m-am uitat la
Câmpia Română, încercând pentru prima dată să o înţeleg. Ce ar fi de înţeles, la o câmpie?... E dreaptă, nu?
Atunci – cum poate funcţiona în câmpie o frontieră romană?
Acea primă etapă s-a terminat în primăvara anului 2013, cu publicarea cărţii Uriaşul invizibil... (Teodor
2013), dedicată frontierei transalutane, care nu era altceva decât resistematizarea cunoştinţelor existente, pe o
platformă tehnologică nouă, care punea lucrurile la loc, în peisaj. Aproape în acelaşi timp s-a lansat
competiţia de proiecte finanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru proiecte de parteneriat. Evident,
era şi aceasta o oportunitate, dar nu eu am văzut-o; Dan Ştefan a văzut-o, şi îi sunt recunoscător.
Proiectul scris atunci avea un titlu lung, care parcă vroia să spună totul dintr-o suflare: Tehnologie
interdisciplinară de investigare a patrimoniului arheologic. Studiu de caz: tronsonul premontan al Limes
Transalutanus. Trec peste faptul că titlurile lungi sunt o necesitate, când doreşti să promovezi o idee, din
motive tehnice pe care nu am să le dezvălui aici, pentru a mă opri asupra esenţei: deci nu un studiu al unui
limes, pur şi simplu, ci testarea unei noi tehnologii de cercetare, pe un obiectiv de tip coridor. Nu era oare
prea pretenţios? Doar nu inventaserăm noi GIS-ul...
Pentru a putea judeca rezultatele unui proiect de cercetare, în deplină cunoştinţă de cauză, este necesar să-i
cunoaştem resorturile intime, detaliile de proiectare, scopurile mărturisite, eventual şi pe cele nemărturisite
anterior; de aceea voi încerca, pentru început, să descriu elementele cheie ale proiectului iniţial.
Oricare activitate de o anume complexitate – că este vorba despre un proiect de cercetare, o bază de date, sau
o strategie de marketing – operează cu conceptul de „inginerie inversă”, conștient sau nu. Având mai multă
experienţă mai ales cu bazele de date, pot da exemple suficient de clare despre cum anume „ingineria
inversă” funcţionează. Se începe cu analiza de „output”: ce anume trebuie să afişeze produsul? Cine sunt
cititorii/utilizatorii? Care este nivelul lor cultural? Cum trebuie să arate produsul? Comercial? Academic,
adică sobru şi minimalist? Care este lista de câmpuri care va fi afişată? Vom avea ilustraţii? La care mărime
şi la ce calitate?...
Abia după ce am stabilit cum dorim să arate „produsul final”, începem să judecăm lista de „input”: câte
tabele, care principale şi care secundare (cele principale folosesc informaţia stocată în cele secundare, de
pildă lista utilizatorilor), care sunt formularele care vor ajuta utilizatorii să încarce informaţia, cât mai corect
şi cât mai uşor, care este mărimea estimată a bazei de date peste 5 ani, deci cât de mare este spaţiul care
trebuie să fie rezervat pe server... Şi am ajuns la chestiuni administrative: care este piramida „drepturilor”?
Cine are drepturi de administrare (introduce sau elimină utilizatori, crează tabele, câmpuri, etc), cine are
drepturi de scriere depline (ştergere, suprascriere, etc), cine are drepturi limitate (de pildă numai pentru
citire)...
Ei bine, dacă cele schiţate mai sus reprezintă „planul”, execuţia începe, totdeauna, de la chestiunile
administrative, adică în ordine inversă decât mai sus: care este serverul, dacă are suficient spaţiu, dacă există
probleme de comunicaţii, care este politica de back-up, care sunt drepturile utilizatorilor sau ale grupurilor de
utilizatori, definirea tabelelor, desenarea formularelor de încărcare, încărcare de date (întâi experimentală,
apoi reală), terminând cu proiectul raportului de date, adică ceea ce iese pe imprimantă sau apare pe site-urile
web de proiect...
Lista noastră de lucruri de făcut – celebrul de acum to-do-list – începea cu lucrurile cele mai normale şi mai
uşor de înţeles, plecând de la inventarul de situaţie: nici unul dintre forturile romane de la sud de râul Argeş
nu avea o ridicare topografică, deci o reprezentare inteligibilă; delimitarea frontierei romane, în câmpie, era
clară, pe ici, pe colo, şi neclară în cea mai mare parte a ei; nu era cunoscut nici un metru de drum roman, dar
suntem destul de siguri că romanii nu zburau, deci aveau drumuri; nu era cunoscută nici o aşezare civilă
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pendinte de fortificaţii, deşi acest lucru, pentru secolul al III-lea este ceva perfect firesc, câtă vreme civilii
existau și în castre, nu doar la marginea lor (Teodor, Nicolae, 2013).
Un al doilea set de obiective privea o evaluare a stării de conservare a monumentelor romane, evaluare fără
de care acele monumente nu au viitor2, alături de verificarea statutului de protecţie legală, fiindcă listele
oficiale, respectiv Lista Monumentelor Istorice (LMI) şi Registrul Arheologic Naţional (RAN) sunt pline de
erori, protecţia oferită fiind, în fapt, formală, când nu de-a dreptul imaginară3.
Dacă acestea erau rezultatele arheologice pe care ni le doream (deloc modeste, respectiv astuparea golurilor
documentare ale unui secol de arheologie „modernă”), punerea lor în practică era posibilă prin mijlocirea
tehnologiei, a finanţării, şi a muncii noastre, dincolo de satifacţii, orgolii sau nevoi personale. Am să
exemplific doar cum „tehnologia” poate face astfel de minuni: realizarea unei ridicări topografice lungi de
155 de km – cât măsoară traseul dintre Dunăre şi Argeş – şi lată, pe ici, pe colo, de doi kilometri, cu
mijloacele clasice – chiar dacă prin „clasice” ne referim la staţia totală, de eră digitală – în doar doi ani, este
o absurditate; nu se poate face nici a zecea parte din norma prescrisă mai sus. Apelând însă la noile
tehnologii, respectiv reprezentarea în trei dimensiuni a imaginilor colectate din dronă, începe să fie posibil,
cel puţin pentru zonele cheie ale frontierei. Cu puțin noroc – fiindcă este nevoie și de noroc, nu doar de
planificare – am putea obține tot „coridorul” de peste 150 km, la un singur zbor cu avionul.
Tehnologia propusă – respectiv imaginată, la momentul proiectării – este nu atât „inovativă”, fiindcă toate
componentele folosite existau „pe piaţă”, cât o combinaţie care este nu doar destul de complicată, dar şi în
bună măsură originală. Ea pleca de la pre-existenţa fişierului GIS cu care se produsese cartea din 2013 – cu
toate imperfecţiunile ei, de care eram conştient de atunci –, pe care urma să se monteze o imagine mult mai
detaliată, plecând de la „piramida informaţională” a imaginii aeriene, aşa cum este descrisă mai pe larg de
articolul „Frontiera văzută de sus”, din acest volum.
Chiar dacă nu-mi propusesem aici să descriu ce este o platformă GIS – Geographical Information System –
voi face totuşi acest lucru pentru cei care nu au făcut încă pasul decisiv în această direcţie, dar care totuşi se
aventurează a citi această carte; ea înseamnă, simplu, că toate obiectele pe care le conţine sunt referenţiate
geografic, deci corespund unei realităţi de pe teren, au dimensiuni reale și sunt poziționate în spațiu cu
acuratețe metrică (sau mai mică, funcţie de culegerea datelor). Aceste obiecte pot fi de tip raster (deci o
„fotografie”) – precum un ortofotoplan sau o hartă – sau de tip vector. Vectorii, aşa cum am învăţat cu toţii
în şcoala generală, sunt de trei feluri: puncte, linii (definite de două sau mai multe puncte) sau arii (precum
linia din minimum trei puncte, dar cu contur închis). Toate obiectele au „proprietăţi”, dar am să mă refer aici
la cele de tip vector: ele au grosime, culoare, etichete ataşate („râul Cutare”), şi, evident, coordonate pentru
fiecare punct în parte; numărul de proprietăţi ale obiectelor poate fi, în principiu, oricât de mare (nu intru în
detalii; câteva zeci sunt oricum suficiente), ceea ce le conferă proprietăţi similare obiectelor unei baze de
date: pot fi căutate, grupate, excluse sau incluse, alterate (eventual automatic), etc. O platformă GIS – fie ea
ESRI, QGIS sau Global Mapper – îşi organizează materialul pe layer-e, care oricare software vectorial (dar
şi Adobe Photoshop, de exemplu, din cealaltă clasă), astfel încât să poată fi vizualizat oricare set de date, în
oricare compunere; cu cât fişierul de lucru este mai complex, cu atât cresc posibilele combinaţii de
vizualizare, dar și dificultatea de rulare sau stocare.
O platformă GIS mai are nişte instrumente de analiză, extrem de utile în percepţia spaţiului. Având în spate
un model-teren, respectiv un model tridimensional – indiferent cum a fost el achiziţionat – se pot releva
imediat fapte-cheie în definirea peisajului, precum linia văilor, sau opusul – linia crestelor, numită și
„cumpăna apelor” –, se pot face studii de vizibilitate – de exemplu ce se vede/nu se vede dintr-un punct, sau
dintr-o secvenţă de puncte – sau care sunt costurile de parcurgere a reliefului, pe o direcţie sau pe alta. Pentru
utilizatorii avansaţi sunt deschise căi de explorare statistică, precum aşa-numitele analize predictive4, care
lucrează cu un „scenariu”, dând soluţiile cele mai probabile; de exemplu – unde ar fi de căutat aşezările sau
fortificaţiile încă necunoscute, sau unde anume ar trebui căutat un turn de supraveghere.

2

În vederea accederii pe așa-numita „listă tentativă” UNESCO, situaţia stării de conservare şi măsurile pro-active sunt
elemente decisive în evaluarea valorii documentare a monumentelor.
3
O critică a stării de fapt, cu exemple, la Teodor 2015, 384-385,
4
O foarte utilă introducere (cu bibliografie) în experienţa olandeză, cea mai avansată la nivelul continentului european:
https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/archaeology/predictive-modelling-for-archaeologicalheritage-management.
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Acesta este deci mediul de lucru în care urmau să se implementeze toate achiziţiile de proiect. Exista deja
referinţa fotografiei satelitare5, erau disponibile mai multe versiuni de ortofotografie românească6, dar lipsea
cu totul fotografia de detaliu, de rezoluţie bună; era ceea ce putea realiza proiectul nostru, prin două
componente diferite: fotografia din avion şi fotografia din dronă. Dacă drona exista la momentul lansării
competiţiei, cât şi ceva experienţă în utilizarea ei – experienţă amplificată semnificativ în ultimii doi ani –
avionul era încă un gând care necesita elaborare. Ne era însă clar, de la început, că ambele componente erau
necesare şi complementare.
Drona – aşa cum curent este cunoscut aparatul de zbor prescurtat UAV (Unmanned Aerial Vehicle) – are
avantaje extraordinare, mai ales atunci când este la dispoziţie pe baze permanente: poate fi folosită aproape
oriunde – mai ales în afara aglomerărilor umane – şi aproape oricând – cu importante condiţionări
meteorologice, totuşi –, producând imagine de o rezoluţie extraordinară, de zeci de ori mai detaliată decât
ortofotografiile „oficiale”7. Mai mult, costurile unitare de zbor – de la costuri de deplasare, la consumul
energetic şi alte asemenea, sunt modeste. Dar apoi vin dezavantajele: în primul rând autonomia scăzută de
zbor, permiţând producţia de imagine şi model-teren pe ceva mai mult de jumătate de kilometru pătrat, la
fiecare misiune, la care se adaugă situaţii mai greu de prevăzut la nivelul proiectării, precum accesul dificil în
anumite puncte de interes, nevoia de a căuta momente de optim de vegetaţie şi de lumină (fiind preferabile
misiunile de dimineaţă şi de după-amiază târzie), ceea ce restrânge operabilitatea şi creşte costurile.
Asfel de probleme, chiar dacă nu perfect cunoscute, de la început, au fost destul de corect intuite; aşa a ajuns
în plan un produs tehnologic nou: ortofotografia de avion de joasă înălţime. Avantajul clar al avionului este
autonomia de zbor, de peste două ore, timp în care poate parcurge peste 300 de km, parcurgând deci tot
traseul de două ori, la o singură decolare. Pentru a face costurile suportabile8 aveam nevoie de un aerodrom
bine plasat – iar el există, la Geamăna, lângă Piteşti –, de un avion cu plan superior – ca să nu obtureze
fotografiile din carlingă – şi relativ lent – pentru ca peisajul să curgă domol şi să nu avem probleme cu
timpul de expunere9. Restul – obţinerea ortofotografei de rezoluţie mijlocie (deci intermediară între cea a
avioanelor militare, de înălţime, şi a dronei) – rămânea un sub-proiect de realizat în detaliu, inginereşte.
Acestei strategii de apropiere de obiect, pe o piramidă care pleca de la hubloul satelitului şi ajungea la rotorul
dronei, îi corespunde o strategie paralelă de cercetare geofizică; şi aceasta poate lucra pe paliere de rezoluţii
diferite.
Proiectul nu exclude, dar nici nu presupune săpătură arheologică. Motivele sunt destul de evidente: săpătura
arheologică este lentă, de la planificarea ei, la execuţia în câmp şi la prelucrarea datelor. Mai rău, o săpătură
propriu-zisă este costisitoare; în plus, ea lămureşte lucruri – mai clar ca orice altceva –, dar lucruri foarte
mici, în ansamblul unei cercetări desfăşurate pe sute de kilometri. În schimb, o combinaţie de cercetare
aeriană bine condusă, în conjuncţie cu cercetarea geofizică, poate produce câteva planuri de fortificaţie,

5

Nu totdeauna foarte uşor de folosit, nemijlocit, în fişierul de lucru GIS. Versiunile mai noi (de pildă de la Global
Mapper 15) permit inserarea de fotografie satelitară, dar procesul este lent şi dificil, cât şi cu inevitabile probleme de
erori la conversia sistemului de proiecţie, suficient de mici pentru a nu fi observate, dar suficient de mari pentru a te
trimite, în teren, la o „adresă” greşită. Este preferabil ca imagistica satelitară să fie exploatată în mediul propriu, pe
browserele de Internet, folosind instrumentele de desen existente, fişierele rezultate putând fi apoi convertite în proiecţia
de lucru, înainte de a fi incorporate fişierului de lucru principal. Nu am să discut aici problemele de conversie, ci am să
spun doar că ele sunt imposibil de evitat, indiferent de proiecţia de lucru pe care o alegem, fiindcă sigur vom fi nevoiţi
să folosim şi componente native în WGS 84 (de pildă modelele-teren), dar şi cele native în Stereo 70 (de pildă
ortofotorafiile româneşti, dar multe altele).
6
Cele ofertate de ANCPI (http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html), respectiv cam două „generaţii” pentru
fiecare judeţ, la momentul 2013. Între timp, din aprilie 2014, s-a adăugat bagajului nostru de date o versiune fără
compresie a ortofotografiei militare, primite de la MAPN, graţie unui protocol semnat cu Ministerul Culturii.
7
La o altitudine de zbor de 200 m, fotografiile brute au rezoluţii în jur de 6 cm (cu variații funcţie de aparatul
fotografic), iar după prelucrare (deci materialul integrabil unui fişier GIS) în jur de 10 cm; fiindcă vorbim despre
mărimi de suprafaţă, o rezoluţie de 10 cm nu este mai bună doar de 5 ori decât una de 50 cm, ci de 25 ori. Fotografiile
brute au rezoluţie de 70 de ori mai bună decât ortofotografiile oficiale. Este drept, nefiind referenţiate cu ele se lucrează
mai greu, dar pot fi totuşi folosite pentru a studia detalii nu foarte clar vizibile pe produsul final.
8
Ele sunt oricum mai mici decât se crede, respectiv în jur de 200 de Euro pe oră. Problema este una singură: ce ţi-ai
propus să faci în acea oră.
9
Mai ales pe o vreme mai puţin favorabilă, cu cer mai acoperit, orele alese pentru zbor fiind oricum cele de lumină
razantă, deci dimineaţa sau spre seară, pentru a obţine o profilare cât mai bună a terenului.
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măcar pentru siturile deloc (Valea Urlui şi Albota) sau puţin explorate (Crâmpoia, de exemplu, care are doar
cercetare nepublicată).
Desigur, există şi lucruri mai greu de lămurit fără săpătură arheologică, cum ar fi structura valului de graniţă.
Fără a exclude acum o săpătură mecanică, într-un punct sau altul, avem în vedere, deocamdată, o combinaţie
de foraje sedimentologice/geologice, care să suplinească nevoia de săpătură 10. Din nefericire, aceste
lucruri s-au urnit mai greu, în acest proiect, din motive care vor fi şi ele explicate, mai târziu. Tot de la
componenta geologică avem speranţe de a completa imaginea noastră (încă foarte săracă) despre mediul
ambiant din zona frontierei, cu ajutorul analizelor palinologice şi al datărilor C 14, deocamdată tot în stadiul
de proiect11.
Vorbind despre o „arheologie a peisajului” este imposibil să nu ne gândim la legendarele păduri ale Vlăsiei şi
Teleormanului, care dominau Câmpia Română. Elementele concrete de reconstrucţie a peisajului sunt însă
puţine şi modeste, aproape exclusiv – cel puţin astăzi – în domeniul cartografic. Cartografia care ne stă la
dispoziţie este însă de epocă modernă, în timp ce noi aspirăm să înţelegem mediul în care romanii şi-au croit
drum în traversul Munteniei de vest, din lunca Dunării până pe crestele Carpaţilor. Aici va fi necesară o
abordare răbdătoare, pe termen mediu şi lung; nu facem aici decât un prim pas, pornind de la... toponime.
Aşa cum vom vedea, toponimia minoră este uneori cel mai vechi martor de peisaj, cel pe care ne vom putea
sprijini studiile viitoare, posibil şi de sperat cu contribuţia ştiinţelor naturii.

Arheologia peisajului
Am făcut apel, în chiar titlul cărţii, la un concept care este departe de a fi clar sau univoc în literatura
occidentală, deci presupun că este cu atât mai puţin inteligibil în România. Deşi rareori cineva se plânge
despre lucrurile pe care nu le înţelege, fiind greu de diagnosticat nevoia unei explicaţii, prefer să o luăm de
această dată mai de jos, de la definiţiile care să lumineze nişa.
Prestigioasa organizaţie English Heritage a scos în 2007 un manual care, dacă s-ar fi publicat în SUA, s-ar fi
încadrat în clasa „for dummies”, adică ceva pentru noi; titlul spune tot, de la definiţie la metodă:
Understanding the Archaeology of Landscapes. A guide to good recording practice. Aflăm acolo că nu
există nimic mai simplu şi că în Anglia se face de vreo 300 de ani (spunea cineva, în altă parte, că ar fi chiar
un „sport naţional”)12 şi este, pur şi simplu, o cercetare non-invazivă corelată unor elemente de cercetare
aeriană, cercetare geofizică şi cartare de artefacte găsite la suprafaţă. Fieldwalking. Ce poate fi mai uşor?...
Reţinem de acolo clasificarea celor trei niveluri de complexitate – deci nu doar două, cum am fi spus noi:
nivel 1 – o simplă înregistrare vizuală (fotografii) şi câteva date pentru identificarea locului; nivel 2 – în care
se încearcă şi informaţie calitativă – de pildă identificare culturală şi cronologică a unor artefacte recuperate,
dar fără observaţii sistematice în teren; nivel 3 – activitate multi-disciplinară, sistematică şi suprapusă
(cercetare aeriană, geofizică şi recoltare sistematică de obiecte), la care uneori se adaugă o săpătură
„informativă”, de mici dimensiuni.
Dar şi cele mai simple lucruri au motivaţii în ale căror pliuri te poţi pierde. Acest sport extrem de englezesc,
deşi de o vârstă cu dinastia, şi-a găsit fundamentul teoretic într-o carte scrisă de O.G.S. Crawford după
război, Archaeology in the field (1953), fiind o arheologie fără săpătură, materializată în explorarea
documentelor şi a teritoriului, cu puternice rădăcini în istoria locală şi, fireşte, în special în istoria evului
mediu, cel puţin la început; era, în fapt, o ripostă englezească la pretenţiile New Archaeology – care venise la
modă, inclusiv în Anglia – de a edifica o ştiinţă universală, de interes global; landscape arheology era o
retragere în particularism şi provincialismul cel patriotic; fiindcă, nu-i aşa? peisajul este atribut al
naţionalismului (Johnson 2005). Cunoașteți un internaționalist îndrăgostit de peisaj?...
Field archaeology a fost şi este un hobby popular în Anglia, organizat adesea chiar de profesionişti (Rees
2013), care ating astfel multiple scopuri: nu doar cercetare la costuri mici, cetăţeni instruiţi în materie de
10

Nu cred că avem nevoie de săpături sistematice pentru a studia astfel de obiective liniare. Avem nevoie, în schimb, de
protecţia lor legală, astfel încât proiectele de investiţii din zonă, de genul şoselelor sau conductelor de gaze, să poată fi
folosite de arheologie pentru acumularea de informaţie.
11
La momentul când revăd această introducere (mai 2016) primele carote de interes palinologic au fost deja efectuate.
12
Subtitlu la Johnson 2005, reluând expresia lui Crawford: „(field archaeology) is an essential English form of sport”
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patrimoniu şi arheologie, dar şi o „poliţie de patrimoniu” civică, ubicuă şi neiertătoare. Fenomenul, atât de
natural în Anglia, unde conservatismul este un stil de viaţă, este totuşi asociat detestatului „patriotism local”,
ceea ce – deloc de mirare – nu poate decât deranja unii arheologi români, care veştejesc oricare formă de
patriotism, cu etichete sonore, dar se plâng permanent de lipsa de finanţare, fără a înţelege că cele două sunt
feţele aceleiaşi monede.
Panorama ştiinţifică franceză pare mult mai diversă, mai neliniştită, vehiculând mult mai multe noţiuni, chiar
dacă atât de înrudite că se pot uşor confunda. Întâi de toate, nu mai vorbim despre „arheologia peisajului”, ci
despre arheogeografie, un soi de superdisciplină academică, cumulând virtuţile şi nomenclatorul arheologiei
şi geografiei, definind, în subordine, disciplinele geografiei istorice (derivata istorică), ale geoistoriei
(derivata geologică de cuaternar13) şi – în fine – arheologia peisajului (derivata arheologică), pentru a reduce
la esenţial. Această super-disciplină este susţinută de Departamentul de Stiinţe Umaniste şi Sociale ale
CNRS (principala instituţie de cercetare a ţării), care a iniţiat şi un grup de lucru la începutul anilor 2000.
Arheogeografia este una dintre opţiunile la masteratul de Arheologie a mediului de la universităţile Paris I şi
Paris X, fiind studiată şi la Universitatea de Arhitectură Versailles (master pentru grădinile istorice şi peisaje)
sau la Universitatea din Coimbra (Portugalia)14.
Cuvântul franţuzesc „paysage” s-a format în secolul al XVI-lea, pornind de la „pays” („țară”), desemnând
întinderea de teritoriu care poate fi acoperită cu privirea (Leveau 2005, 10). Originea este esenţială,
subliniind relaţia dintre om şi peisaj, faptul că „natura” în sine nu există decât în măsura în care este
observată; nu este însă chiar orice fel de „natură”, este chiar „ţara”, noţiune care arată luarea în posesie,
structurarea ei antropică, încărcarea ei cu semnificaţii istorice şi personale.
Raymond Chevallier a fost primul care a dat vizibilitate unei discipline asociate antichităţii clasice, începând
cu 1977; latinist ca formaţie (culmea, nu?), el a jucat un rol fundamental în utilizarea tehnicilor cartografice
şi observaţiilor aeriene. Titlul său principal – Lecture du temps dans l’espace – atrage atenţia asupra unui
lucru fundamental, respectiv dimensiunea spaţio-temporală a peisajului (Leveau 2005, 12). Peisajul nu este
deci un „dat”, nu este „metafizic”, ci un produs cultural, deformabil, alterabil şi interpretabil. Natura sa
sedimentară, multi-stratificată, îl face compatibil cu metodologia tipică arheologiei (sau geologiei).
Două concepte care revin frecvent în discursul arheologiei peisajere arată eroarea în care se afla arheologia
tradiţională, a „siturilor”: centuriaţia şi rețeaua de drumuri (sau canale, sau căi de comunicaţie, în general);
realităţi conexe, câtă vreme centuriaţia stabileşte şi trama stradală și structura proprietății agricole extramuros, ele sunt generate în chiar centrul oraşului, expandând structurat în întreg teritoriul ocupat, mult
dincolo de zidurile de apărare. Realităţi similare pot fi însă surprinse în mediul rural, chiar şi în acela care nu
este de sorginte mediteraneană (figura 1).
Figura 1.
Studiul arheologic al peisajului și teoria
sistemelor.
După Aston (1985, 151) şi Lapointe (2000, 10, fig.
3), cu amendamente.

13
14

Spre deosebire de paleo-geografie, care este geografia epocilor geologice.
Informaţii din Wikipedia franceză, titlul „Archéogéographie”, un material amplu şi util, cu multă bibliografie.
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Dacă este adevărat că structurile de locuire sunt şi cele mai evidente arheologic, şi cele mai uşor de cercetat,
structurile ocupaţionale, cele care asigură subzistenţa unei comunităţi, sunt vitale pentru a înţelege caracterul
ocupării; mărimea teritoriului de subzistenţă şi resursele pe care acesta le oferă sunt determinante pentru
calitatea locuirii, pentru expansiunea sau declinul demografic, finalmente pentru „urbanismul” aşezării.
Relaţiile structurale nu se opresc la marginea teritoriului, fiindcă o comunitate izolată nu-şi poate asigura, de
una singură, toate resursele existenţiale, de la bunuri de prestigiu până la securitate sau organizare religioasă.
„Vectorii” care străbat o comunitate, fie că sunt râuri sau drumuri, şi care intersectează „limitele”, sunt cele
care conectează o structură ocupaţională la universul social exterior şi care îi dau măsura importanţei: cu cât
sunt mai mulţi acei vectori, cu atât „aşezarea” are şansa de a deveni importantă, şi nu doar pentru ea însăşi.
Dacă în teorie lucrurile sunt clare, pe teren limitele sugerate de Figura 1 nu sunt totdeauna foarte evidente.
Cercetarea arheologică tradiţională, care trăgea secţiuni lungi pentru a vedea limita „sitului”, era incapabilă
şă-şi asume explicaţii sistemice. Nici cu mijloacele actuale lucrurile nu sunt mult mai uşoare; totuşi, astăzi
există tehnologii geozifice care pot preciza limitele unei aşezări într-o singură dimineaţă de muncă.
„Contextul” este un cuvânt cheie pentru orice cercetare arheologică; arheologia peisajului este cea care pune
„siturile arheologice” înapoi, în context; dar, exact pentru acest motiv, ne-am putea întreba acum, cu bune
motive, ce este un „sit arheologic”, şi mai ales cum se delimitează el. În siajul unei asemenea problematici,
am organizat în mai 2015 un simpozion naţional cu tema „Sit arheologic sau peisaj arheologic?”15
Figura 2.
Sit arheologic la Celik-Dere. Perspectivă în
realitate virtuală.

Magdalena Ştefan, material de promovare pentru
Simpozionul „Sit arheologic sau peisaj
arheologic?”, Alun, 8-10 mai 2015.

Caracterizarea antropizării prin arheologia peisajului este încă un obiectiv de justificat, socialmente, dar şi
ştiinţific. Intervenţia omului în mediul istoric este de o complexitate care scapă naturaliştilor, care nu pot să
definească elementele antropizării, în special componentele sociale, adică cele relevate de arheologie şi
istorie, decât eventual într-un demers antropologic atemporal (Leveau 2005, 19). Dacă argumentul ştiinţific
pare imbatabil, sunt încă de făcut eforturi explicative la nivelul societăţii şi a felului cum societatea – şi
instituţiile ei, inclusiv muzeele sau decidenţii din Ministerul Culturii – receptează studiile de arheologie a
peisajului. Am să reproduc mai jos un frumos şi clar fragment din Philippe Leveau (2005, 20; traducere):
Justificarea studiului peisajului solicită un interes patrimonial al opiniei publice. Înţelesul
primordial al noţiunii de „patrimoniu” indică persoana sau familia, desemnând ansamblul

15

La Alun, jud. Hunedoara, cu sprijinul Fundaţiei Dacica.
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bunurilor care for fi transmise (generaţiei următoare). Extensia sa în „peisaj” a permis un sens
colectiv, în direcţia bunurilor culturale: o limbă, monumente şi opere de artă, iar acum – un peisaj.
În virtutea legislaţiei actuale, custodele patrimonilui cultural naţional este Ministerul Culturii, cât şi, evident,
instituţiile din subordine. Cine „patrimonializează” însă peisajul românesc? Muzeele?... Deocamdată, cel
puţin – nici vorbă!16 Dar dacă muzeele nu o fac, cine o va face? Ministerul Mediului?

Despre situri liniare
Caracterul sistemic al peisajului arheologic va deveni şi mai pertinent pus în conjuncţie cu noţiunea de „sit
liniar”. Acum câteva luni am publicat un studiu dedicat problemei (Teodor 2015), motiv pentru care am să
aduc aici doar argumentele strict necesare.
Conceptul de „sit liniar” a devenit oficial odată cu admisia – simultană – a Marelui Zid Chinezesc şi a
Zidului lui Hadrian pe lista siturilor istorice protejate de UNESCO, în 1987. Exemplele de mai sus mă
scutesc de explicaţii asupra conţinutului noţional, fiind vorba despre un ansamblu de construcţii care făcea
inoperabil vechiul concept de „sit arheologic”. Lucrurile s-au dinamizat considerabil după anul 2000, odată
cu formularea conceptului de Frontieră a Imperiului Roman inclusă Patrimoniul Mondial, care urma să
conţină toate amenajările de graniţă, devenind astfel un „sit” transnaţional. Prima extensie a avut loc în 2005,
când limes-ul german (al provinciilor Raetia şi Germania superior) a fost inclus domeniilor protejate de
UNESCO; spun „domenii” pentru că procedura de includere nu vizează doar monumentele ca atare, ci toate
proprietăţile pe care acele monumente se găsesc. Considerentele sunt multiple, inclusiv peisagistice.
O a doua etapă a extensiei s-a petrecut în 2008, când Zidul lui Antoninus, din nordul extrem (şi temporar) al
Britanniei a fost inclus în Frontiera Romană din patrimoniul mondial. În acelaşi timp, o febrilă activitate a
avut loc în multe părţi ale continentului, pentru includerea altor segmente de frontieră pe ceea ce se numeşte
„Lista Tentativă” a UNESCO: în Slovacia, Croaţia, Ungaria, Austria, iar recent şi în Serbia (lista mea ar
putea să nu fie completă)17. Este vorba despre liste tentative, pentru că procedura solicitată este relativ groaie,
presupunând un efort administrativ care nu pare viabil decât în cazul statelor dezvoltate. Nu am să insist aici
asupra chestiunilor administrative, care ies în afara intenţiilor acestei introduceri, ci asupra unui detaliu
esenţial: ce anume include Lista. Am să citez din actul de nominalizare a Zidului lui Antoninus (vezi
Antonine Wall 2007, 15, traducere):
Situl propus include toate elementele liniare ale frontierei, adică valul18, şanţul şi obstacolul
exterior19, drumul militar – acolo unde localizarea sa este cunoscută –, împreună cu forturile, micile
fortificaţii, platformele de luptă şi turnurile de supraveghere20, aşezările civile (unde se cunosc), cât
şi castrele temporare folosite de soldaţii care au construit frontiera.
Avem, mai sus, lista completă a componentelor vitale ale unei frontiere, fără de care ea nu ar putea exista; nu
avem deci doar „valul”, sau drumul militar care permitea deplasarea trupelor în lungul graniţei (el însuşi un
„obiectiv liniar”), dar şi turnurile şi platformele de luptă de pe care frontiera este supravegheată, forturile de
garnizoană ale trupelor de graniţă, care sunt comandamente micro-regionale, dar şi aşezările civile, care
însoţesc garnizoanele militare aproape oriunde acestea ar exista21, oferind militarilor servicii diverse, de la
produse meşteşugăreşti la întreţinerea tabernelor sau hanurilor, alimente, sau pur şi simplu „viaţă socială” .
Aceasta este „frontiera”, în toată complexitatea ei funcţională. De aceea, un „sit liniar” nu este constituit doar

16

Nu o dată, ci în mod repetat şi în public, managerul Muzeului Naţional de Istorie a României mi-a spus, în cel mai
direct limbaj cu putinţă, că „instituţia nu are interesul de a promova acest proiect (Limes Transalutanus)”, nefiind de
interes muzeal.
17
Se pot adăuga câteva proiecte pregătitoare ale Listei Tentative pentru Dunărea mijlocie şi inferioară, la care şi
România a fost parte (Teodor 2015, 374), dar deocamdată documentaţia nu pare deloc gata.
18
În original „rampart”, deci „rambleul”.
19
În original „the outer mound”, respectiv un glacis.
20
„Small enclosures”, de dimensiunea unui turn mai mare, cu incintele şi şanţurile respective.
21
Vezi articolul dedicat aşezărilor civile de pe Limes Transalutanus, în acest volum.
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de valul de graniţă, ci de toate elementele care condiţionează funcţionarea frontierei ca un ansamblu coerent,
permiţând trupelor să îşi atingă scopul: să ţină sub control mişcările populaţiilor considerate barbare.
Nu există, probabil, în toată arheologia, un exemplu care să probeze mai bine inconsistenţa vechii noţiuni de
„sit arheologic”, în favoarea unei relaţii funcţionale a multor „situri” care îşi condiţionează reciproc existenţa
periclitată de barbari. Ce este un „drum roman”? Este un „sit”? Nu, un drum este un element structurant al
peisajului: el leagă direcţiile opuse, tranzitând „situri”, dar şi un separator, o „limită” a două proprietăţi, de
pildă Imperiul şi Barbaricum, iar aceasta cel puţin pentru faptul că Imperiul există oriunde duc drumurile
sale.
Desfăşurarea unui proiect de tip landscape archaeology în zona unei frontiere romane este cel mai firesc
lucru posibil, devenind obligatoriu mai ales atunci când proiectul vizează spaţii care ies din filosofia microregională. Logica geografică a frontierei, alături de logica inginerească a proiectării romane, sunt elementele
care, în fapt, direcţionează cel mai eficient investigaţia în teren. Romanii au avut cu „peisajul” o relaţie
bazată pe eficienţă, pe exploatarea la maximum a avantajelor oferite de teren, pe găsirea căilor de acces cele
mai uşoare şi mai sigure, folosind resursele pe care cadrul natural existent le oferea; ei au fost şi cei mai mari
„formatori” de peisaj, multe dintre intervenţiile lor civilizatoare rămânând încă vizibile. Din acelaşi motiv,
abordarea problematicii frontierei romane nu poate fi decât multi- şi trans-disciplinară. Este ceea ce am
încercat să ilustrăm atunci când am proiectat acest volum de comunicări, chiar dacă – trebuie spus – mai sunt
multe lucruri de realizat pe linia inter-disciplinarităţii.

Show me the money!
Dar aproape totul trece prin contabilitate, nu-i aşa? Finanţarea a fost, de această dată, actor principal. O
finanţare mai mare sau mai mică nu se traduce totdeauna prin mai mult sau mai puţin, ci uneori prin altceva.
Competiţia Parteneriate din 2013 a venit după o pauză de doi ani, deci în condiţii de competiţie acerbă. Suma
maximă care putea fi solicitată de un proiect acceptat la finanţare era de 2,5 milioane de lei – o sumă
considerabilă pentru o activitate de numai doi ani, fie şi împărţită mai multor parteneri. Bugetul maxim
alocat acelei competiţii era însă de numai 350 milioane de lei, ceea ce însemna posibilitatea de finanţare
pentru 140 sau 150 de proiecte, ceea ce, la nivel naţional, pentru toate domeniile de cercetare, era foarte puţin
(ar fi fost promovate probabil două cercetări de arheologie). După evaluarea proiectelor – proces care a durat
fix un an –, în iunie 2014, s-a anunţat că, păstrându-se bugetul, se va înjumătăţi finanţarea pe cap de proiect,
pentru a se dubla numărul de beneficiari. Având în vedere că noi nu cerusem toată suma posibilă, din cauza
regulilor de cofinanţare prohibitive firmelor mici, ne-am trezit cu un buget total de 769.000 lei. Suma nu era
deloc grozavă şi era limpede că va trebui tăiat de undeva; s-a tăiat de la partea cea mai interesantă, care era
însă şi cea mai costisitoare, respectiv investiţiile în aparatură geofizică aeropurtată22...
Imediat apoi a venit următoarea veste: finanţarea pentru primul semestru (din patru) avea să fie de... 7,5%
din bugetul total aprobat, reducând puterea financiară a proiectului la ceva de rangul unei activităţi culturale
în plată la AFCN. Desigur, am anulat orice investiţie, mare sau mică, şi am plecat pe teren. După ce am ajuns
pe teren, am aflat că trebuie să ne întoarcem la Bucureşti, pentru o suplimentare de buget, printr-un Act
Adiţional (procesul durează cam două săptămâni; cine a spus că „administraţia” nu contează?). În anul
următor, scenariul s-a repetat: o finanţare relativ modestă anunţată la începutul anului (care început este la
final de martie), urmată de o nouă suplimentare tumultoasă, spre finalul toamnei. Singura veste bună era
prelungirea timpului de finanţare cu un semestru, ajungând deci la cinci semestre cu totul23.
Finanţarea cercetării româneşti este deci nu doar mică – fapt notoriu, asupra căruia nu insist – ci şi
imprevizibilă, cu secete prelungite şi cu inundaţii furioase. Este foarte greu de făcut calcule care să fie
valabile măcar câteva luni. Există procese în cercetare care durează câteva luni, şi care nu pot fi puse în
22

Aparatura nu este doar scumpă, dar şi foarte expusă, urmând a fi montată pe dronă. Pentru a preveni pierderea ei, ar fi
necesare alte cheltuieli, pentru îmbunătăţirea sistemului de navigare şi comunicaţie, a lua deci noi măsuri împotriva
căderilor necontrolate. Mai rău, o legislaţie bizară interzice asigurarea aparaturii utilizate în proiect, costuri care ar fi neeligibile, chiar şi la capitolul co-finanţare. Ar trebui ca firmele angajate în astfel de proiecte de cercetare să fie mult prea
înfloritoare (şi confidente în viitorul lor) pentru a-şi asuma singure riscurile, implicit cheltuielile de asigurare.
23
Între timp (actualizare martie 2016) a ajuns la șase semestre și jumătate, dar pe aceeași sumă de contract.

13

Arheologia peisajului
mişcare nici fără sume considerabile de bani, nici fără o finanţare liniară, predictibilă. Am să dau un
exemplu. În toamna târzie din 2014 (după... suplimentare) am organizat în grabă, pe o vreme mizerabilă, în
noiembrie, primele sondaje sedimentologice, la sud de Roşiori, pe un segment de val şi un segment de
drum24. Logic şi necesar ar fi fost să începem, în primăvara anului următor, un set de sondaje de adâncime
mai mare (până la 10 m), în zone umede din lungul frontierei, în tentativa de a colecta date care, pe de o
parte, să fie analizabile palinologic, dar care să fie şi datate cu radiocarbon (deci să conţină reziduuri
organice). Un astfel de proces, care oricum durează luni de zile, este relativ costisitor, câtă vreme analizele
palinologice sau cele necesare datării nu se pot face cu parteneri din proiect, ci doar cu servicii executate de
terţi, iar probele, pentru a fi semnificative, trebuie să fie şi destul de multe. Probele biologice nu pot fi ţinute
la nesfârşit, nici măcar în frigider (frigorifer profesional, adică, pentru sute de tuburi lungi de un metru...),
aşa că ele ar trebui lucrate imediat după prelevare. Pentru a realiza tot procesul, de la deplasarea în câmp cu
mai multe maşini (echipamentul este mare şi greu), la analizele făcute în alte colţuri ale României sau
Europei, este necesară o sumă „securizată” de bani şi un interval rezonabil de timp. Or, dacă am fi iniţiat un
astfel de proces în aprilie 2015, am fi sacrificat 80% din activităţile în teren planificate. Voi ce aţi fi tăiat?
Invers, cu avalanşa de bani din noiembrie este cam aşa: intră în cont de 20 noiembrie, dar banii trebuie
cheltuiţi până în 4 decembrie. Nu. Astfel nu se poate face cercetare; aşa se pot face doar improvizaţii.
Şi aşa, cu suplimentări peste suplimentări, la finaluri de an, proiectul Limes Transalutanus a cheltuit, până
acum (decembrie 2015), mai puţin de jumătate din suma totală alocată, deşi au rămas doar două semestre din
cinci. Teoretic, în 2016 vor atât de mulţi bani încât... încât. Mai vedem25.
Asemenea drame şi torsiuni financiare au obligat şi la alte piruete tehnologice. În proiectul iniţial se opera cu
două categorii de periegheze: cea „liniară” şi cea sistematică. Dacă cercetarea de suprafaţă sistematică nu are
nevoie de precizări, cercetarea liniară era un concept propriu, vizând ceea ce English Heritage ar numi o
cercetare de suprafaţă de tip 2 (rapidă, informativă), doar că orientată în lungul frontierei, care practic să
pregătească activităţile de tip sistematic, selectând zonele cele mai interesante, sau doar propice, aplicabile.
Planificarea era gândită astfel încât cercetarea „liniară” să funcţioneze ca un cercetaş, înaintea trupelor
principale, respectiv al relativ numerosului colectiv necesar unei investigaţii sistematice. Fiecare campanie în
teren arfi urmat să înceapă cu incursiunea informativă, care pregătea terenul (zone, obiective, cazare, etc)
pentru cercetarea sistematică. Frumos gândit, dar şcolăreşte, adică inaplicabil...
Cercetarea sistematică a fost deci şi ea sacrificată, în 2015, fiind mult prea costisitoare pentru bugetul anunţat
la începutul anului, care, distribuit pe un an întreg, nu era cu nimic mai breaz decât cel din anul anterior.
S-au strâns deci, pentru 2016, nu doar mulţi bani de cheltuit, dar şi sarcini de activitate care sunt – cum să
spun? – aproape copleşitoare.
Nevoia de a avea, la finalul anului, o vedere de ansamblu a obiectivului – Limes Transalutanus între Dunăre
şi Argeş –, pentru a ne putea ulterior concentra pe activităţi „sistematice”, a produs şi alte drame tehnologice.
Una dintre ele se referă la misiunile UAV. Alta se referă la accentul pus pe anume metode geofizice, în
dauna altora. Dar despre acestea – în secţiunea următoare.

O schiță de peisaj
Încerc de ceva vreme să evaluez relevanța arheologiei peisajului în arheologia româneasca, nici în sens
britanic, nici franțuzesc, ci mai degrabă eclectic (adică românesc), incluzând cercetarea de suprafață,
investigațiile liniare sau arheologia digitală. Este clar că, la acest moment, eventualii contributori ar fi prea
puțini pentru a se împărți în școli de gândire sau în secte metodologice. Stimulat de astfel de gânduri, am
organizat între 8-10 mai 2015 un simpozion de nișă într-un loc pe măsură: Pensiunea Alun din comuna
Boșorod, la poalele Pietrei Roșii. Simpozionul – susținut cu largul concurs al gazdelor, Fundația Dacica – a
fost un succes, văzând la lucru specialiști din tot spectrul cronologic, din eneolitic la epoca modernă. S-a
demonstrat însă imposibil să legăm și un volum, pentru ca acea evaluare să devină una publică.
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Despre care veţi găsi în acest volum o mică informare.
Nivelul finanțării din 2016 a fost, prin efectul Actului Adițional din februarie, similar celui din 2015 (actualizare în
mai 2016). Doar că a apărut „clasica” prelungire.
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Suntem acum la a doua tentativă de gen, de această dată pe o tematică mult mai bine direcționată cronologic.
Nici de această dată lucrările nu s-au strâns ușor – răspunzând la apel doar cam jumătate dintre cei solicitați.
Am încercat să-mi explic lipsa evidentă de entuziasm; unul dintre motive a fost calendarul foarte strâns,
propus prin chiar documentele proiectului de cercetare, în care îmi imaginasem că o lună de zile va fi
suficientă pentru a colecta contribuțiile. Un alt motiv, mult mai profund, pare să se localizeze într-o zonă
deja discutată: finanțările penibile, care constrâng specialiștii – puțini, cum am zis – să-și distribuie efortul în
prea multe proiecte paralele.
Acest volum de comunicări s-a dorit, înainte de orice, un raport al proiectului Limes Transalutanus la un an
(plin) de la debutul activității; un raport în limba română, care să se adreseze în primul rând contribuabilului
român, a plătitorului de taxe și impozite care, la răstimpuri, mai deschide o carte de istorie, dorind să mai afle
„ce mai este nou în cetate”. Problema producției științifice în limba națională este una dintre fundăturile cele
mai grave spre care se îndreaptă cetățenii Uniunii Europene. Criteriile de performanță care ne-au fost
impuse, de la nivel individual sau de micro-colective (de pildă în chiar acest proiect), până la instituții și
revistele lor de specialitate, ne obligă să ne orientăm imensa parte a efortului intelectual către produse
finalizate în „limbi de circulație internațională”, respectiv, pentru a spune lucrurilor pe nume – engleza
noastră cea de toate zilele. Situația creată are desigur și avantajele ei, prin surmontarea celebrei „bariere
lingvistice” care expunea specialiștii români fără talente lingvistice deosebite unei izolări informaționale care
nu era deloc de bun augur. Pe de altă parte, dispariția literaturii istorice și arheologice de limbă română lasă
opinia publică exclusiv la discreția grupurilor de entuziaști diletanți și a unei mitologii naționale cu groase
tușe de aberație culturală. O altă consecință negativă este accentuarea sentimentului public – ușor de verificat
pe rețelele de socializare – că specialiștii s-au refugiat în nu mai puțin celebrul „turn de fildeș”, ceea ce chiar
nu este în avatajul nimănui. Așa cum am văzut, o mare parte a strategiei de protecție și promovare a
patrimoniului, în Marea Britanie, se sprijină exact pe antrenarea unor largi categorii de cetățeni în activități
de profil; normal nu? În Marea Britanie limba de comunicare științifică este limba cetățeanului, care are
acces nemijlocit la toată producția științifică de specialitate.
Iată o dilemă din care, sincer, nu știu cum vom ieși.
Volumul de comunicări era deci destinat, de la bun început, să raporteze cele mai importante rezultate
obţinute în proiect (şi nu pentru toate activităţile, fiindcă timpul de redactare ar fi disproporţionat faţă de
scopul propus). Am dorit însă să vedem nu doar ce facem noi (cel puţin noi ştim ce facem), ci şi care ar fi
stadiul cercetărilor de profil în arheologia românească. Am invitat deci colegi din toată ţara, despre ale căror
preocupări aveam cunoştinţă, considerând că efortul lor este congruent cu strădaniile noastre, conducând
către un profil de activitate caracterizat de analiza unor ansambluri arheologice care transcend spaţiul
„sitului” sau a istoriei micro-regionale.
Nu s-au strâns decât o parte dintre lucrările pe care le dorisem în cuprinsul acestei cărţi; chiar şi aşa, cred că
ele aruncă o lumină clară asupra direcţiei în care o parte a arheologilor din România îşi canalizează
eforturile.

Peisajul care devine istorie
Am să evoc aici lucrările listate pe pagina de cuprins, pentru a evalua modul cum ele cooperează – voluntar
sau întâmplător – la constituirea „peisajului” arheologiei de teren, la acest moment istoric. Am să profit de
postura de editor şi pentru a sublinia lucrurile care pe mine m-au interesat în mod special.
Frontiera văzută de sus era iniţial subientul destinat unei prezentări de cercetare aeriană în treimea
nordică a proiectului pe care îl conduc. Dacă acest lucru mi-a reuşit, cât de cât, la prezentarea orală din 20
noiembrie 2016, de la Piteşti, realizarea unui text scris – care prin natura lui, este mult mai argumentativ – a
răsucit intenţiile programatice în direcţia unei cercetări integrate, având în cercetarea aeriană doar vârful de
lance. Cel mai important mesaj pe care acest articol îl dă este că relaţia dinamică dintre arheologia aeriană şi
cea terestră sfidează orice schemă prestabilită, orice tentativă de a prezenta un lanţ tehnologic imuabil (de
pildă secvenţa plecând de la cercetare aeriană spre cea terestră), care să poată fi şi predicat, iar ulterior
aplicat. În cel mai bun caz, dacă ar trebui să existe o schemă explicativă, aceasta ar fi concoidală.
În fine, articolul destinat să scoată în evidență virtuțile cercetării aeriene s-a transformat în romanul căutării
demarcației de graniță – spun astfel fiindcă nu mai sunt sigur deloc că această demarcație ar fi totdeauna un
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val (sau „zid” de pământ). Următorul raport – Sondaje sedimentologice și geologice la Valea
Mocanului – se referă tot la val, dar pentru segmentul sudic, dintre Dunăre și Vedea, acolo unde s-au făcut
primele investigații de acest tip. Marea întrebare, aici, era dacă valul avea sau nu șanț însoțitor (în față sau în
spate, aspectul fiind secundar), fiindcă teoria cunoscută26 spune că un astfel de obstacol suplimentar nu a
existat, dar mai ales fiindcă ea a fost recent contestată (Teodor 2013, 107-111). Iată că primul sondaj
sedimentologic a dat dreptate vechilor teorii, conform cărora materialul necesar ridicării valului a fost
recoltat nu prin săparea unui șanț, ci prin recoltarea lui din zona proximă superficială. O posibilă explicație a
acestei curioase atitudini este duritatea foarte mare a suportului geologic, chiar dacă vorbim, aici, despre o
argilă. În concluzii articolul prezintă însă şi alte interpretări posibile.
De pază pe Li mes Transalutanus negociază cu turnurile de supraveghere, o temă suficient de
sofisticată pentru a solicita un material de sine stătător. Problematica supravegherii liniei de graniţă este cea
care ilustrează cel mai convingător caracterul sistemic al amenajărilor militare din zona unui limes, cât şi
capacitatea – aproape neverosimilă – a inginerilor romani de a folosi fiecare cută a terenului în care
construiau pentru a-şi atinge scopurile, de o manieră uneori atât de „economică” încât este greu să nu ne
aducem aminte că studiem istoria secolului al III-lea, cu celebra ei „criză” de toate felurile (militară,
financiară şi – de ce nu – de încredere). Fiindcă acest caracter sistemic era subînţeles de la început, aplicaţia
s-a desfăşurat pe segmentul sudic al frontierei studiate, fiindcă acolo elementele de „construcţie” şi „relaţie”
(forturi, drumuri, valul) sunt cele mai evidente. Mai învăţăm de aici, zic eu, caracterul procesual al cercetării,
care porneşte de la lucrurile cunoscute spre cele necunoscute. Banal, nu? Consecinţele nu sunt deloc banale;
de exemplu: retardarea tehnologică, mizeria financiară şi conservatorismul cronic fac „recuperarea”
procesuală mult mai dificilă. Şi totul într-o cursă contra cronometru, aşa cum este un proiect de cercetare, cu
dead-line-uri inevitabile (dar adesea încălcate)...
Stadiul identificării așezărilor civile se ocupă de domeniul cel mai puțin cunoscut, până la acest
moment. Deși nu i s-au dedicat eforturi speciale sau foarte mult timp, a fost segmentul de cercetare care a
oferit cele mai mari satisfacții, arătând că limesul muntean nu se deosebește, nici din acest punct de vedere,
de alte zone de graniță. Așezările respective sunt mici – proporționale cu fortificațiile romane din zonă, mai
degrabă modeste – și sunt de cele mai multe ori în pozițiile așteptate, lângă forturi (pe care, în fapt, le
deserveau). O surpriză a constituit-o însă apariția unor așezări care, cel puțin aparent, nu au în proximitate
nici o garnizoană romană, în special cea de lângă Roșiorii de Vede (aflată, administrativ, pe teritoriul
comunei Măldăeni), măsurând peste 40 de hectare, locuire aflată la doar două sute de metri de graniță –
într-un punct delicat, de altfel, acolo unde drumul roman ajunge lângă culoarul Vedei. Existența unei așezări
atât de întinse, într-o zonă atât de expusă, este destul de greu de acceptat ca entitate independentă, mai ales
nefiind clar ce statut juridic ar fi putut avea. Sunt înclinat să cred că ea însoțea o mare unitate militară27, chiar
dacă aceasta a fost distrusă de expansiunea sitului industrial al orașului, sau de acea excrescență urbană
cunoscută drept Cătunul, aparținând comunei Măldăeni, dar fiind mai apropiată de platforma industrială
decât de satul reşedinţă comunală.
Rămânem la arheologia de teren și la Limes Transalutanus, dar mergem dincolo de râul Argeș, căutând
Segmente ale drumului roman între Câmpulung și Dragoslavele , cercetare realizată în
colaborare cu Ion Dumitrescu și Florin Chivoci. Aceasta este prima aplicație de arheologie a peisajului în
sectorul montan al acestei granițe romane, pe urmele notițelor lui Pamfil Polonic, încercând să lămurim dacă
în pasajul strategic de la nord-est de Câmpulung au existat sau nu valuri. O primă constatare ar fi chiar
aceasta: de pe vremea lui Polonic, adică de la finalul veacului al XIX-lea, problema a rămas „înghețată”.
Singura contribuție remarcabilă în materie se datorează intuiției lui Dumitru Tudor, care a reușit să sfideze
obișnuințele și să-și imagineze că drumul roman ocolea Muntele Mateiaș pe la vest, nu pe la est – unde este
de găsit șoseaua modernă. Este o investigație care probează din nou valoare imagisticii aeriene, la intersecție
cu vechi surse documentare, dar și cu tradiții etnografice. Pentru a afla însă dacă valul a existat sau nu – va
trebui să citiți articolul.
Articolul consacrat toponimiei din zona de interes s-ar putea să pară multor cititori neasortat cu tematica
volumului; sincer, și mie mi s-a părut, o vreme. Subiectul nu a apărut în proiect din dorința de a șoca
arheologii „pur sânge”, nici din considerente teoretice sofisticate, ci mai degrabă urmând o intuiție.
26

Începând chiar cu notele lui Polonic (la Teodor 2013, 207), apoi Tudor 1978, 253-254; Bogdan Cătăniciu 1997, 86-87
cu fig. 58-59.
27
A cărei „lipsă” am remarcat-o încă de acum trei ani (Teodor 2013, 190), dar din motive de altă natură, respectiv pur
militare.
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Toponimia colorată și arhaică a fostei granițe romane m-a fascinat de la început, din stadiul primei sintetizări
a datelor, în 2012, astfel încât, la momentul redactării proiectului pentru competiția parteneriate, studiul
toponimic a devenit un obiectiv de sine-stătător, unul dintre pivoții cercetării.
Acesta este și singurul articol care, în pregătirea acestui volum, a primit două forme complete și distincte.
Prima formă a fost finalizată pe 24 decembrie 2015 (da, în ajunul Crăciunului), fiindcă planul inițial era de a
publica volumul în ianuarie 2016. Nu a fost să fie așa... Problema cu această primă formă era că ea se baza
pe un set incomplet de date, informația cartografică a Planului Director de Tragere nefiind până atunci
procesată, aşa încât concluziile acelei lucrări nu puteau fi decât excesiv de prudente. S-a întâmplat însă ca
volumul să întârzie, așteptând contribuțiile colegilor, ceea ce a făcut ca la intrarea în primăvară să am ocazia
să scriu a doua formă, care se fundamenta pe o bază de date completă. Un exercițiu...
Încerc deci să profit de întârziere pentru a aduce publicului român o versiune mult mai completă a aceleiași
probleme, care este însă considerabil mai mare decât prima versiune – o nouă disonanță, în fapt, cu restul
cărţii. Terminologi e descriptivă în toponi mia din vestul Munteniei este, neîndoielnic, prima
tentativă de gen din istoriografia românească. În esență, investigația se bazează pe înregistrarea –
georeferențiată – a tuturor toponimelor cartografice de pe o suprafață de peste 6000 km2, în speranța că ea ar
putea oferi indicii asupra a două seturi de fapte: în primul rând, o descriere a mediului ambiant la un stadiu
încă și mai vechi decât cel consemnat în cele mai vechi hărți de detaliu (care datează de la 1792); în al doilea
rând, căutarea unor indicii asupra unor vechi elemente construite din teritoriu, mai ales între cele două linii
de apărare din prima jumătate a secolului al III-lea. Pe scurt, aici se generează materia primă pentru un viitor
proiect de investigare a conexiunilor dintre Alutanus și Transalutanus.
Căutarea unor resurse documentare mai vechi decât hărțile moderne a dus, cu necesitate, la vizitarea
documentelor medievale. De aceast lucru se ocupă, la nivelul unei introduceri a problematicii, articolul
Cristinei Anton Manea, Natură şi aşezări de-a lungul Oltului în documentele medievale. Prezenţa unei
medievist într-un proiect de limes este sigur o altă ispravă fără istoric în România. Privind retrospectiv, chiar
înţeleg de ce: cele două specialităţi sunt atât de diferite... Colega noastră a avut nevoie de relativ mult timp
pentru a înţelege, ea însăşi, motivele pentru care interogam documentele medievale, ca şi elementele critice
asupra cărora ar trebui să-şi canalizeze analiza. La rândul nostru, noi, arheologii, vom avea certe dificultăţi
de intra în subtilităţile de interpretare ale textelor medievale, de a înţelege corespunzător propria limbă
maternă, dar mai veche cu patru sute de ani. Ce înseamnă, de pildă o „livadă”?...
Rămânem în perimetrul explorării documentaţiei vechi, de tradiție medievală28, cu lucrarea lui lui Dragoş
Măndescu despre Harta Ungariei de Guil laume Delisle (1703) şi enigma primei
reprezentări cartografice a limesului transalutan. Producția cartografică analizată este prima în
care este figurat un drum roman (etichetat ca atare) la est de Oltul inferior, deci prima mențiune a Limes
Transalutanus – un nume, desigur, inventat mult mai târziu. Francezul nu a a făcut cercetare în Valachia, dar
este destul de clar că a avut surse care au relatat despre un drum care pleacă de la Olt, în preajma Dunării (de
la Antina, „locul cu multe ruine”) și până la „Sidoüa” (Jidova). În ciuda erorilor de orientare ale hărții – pe
care Dragoș Măndescu le menționează – ea rămâne martorul unui fapt istoric: acest drum putea fi încă
observat la finalul veacului al XVII-lea.
Următorul studiu, semnat de Costin Croitoru, este aproape o sinteză metodologică a volumului prezentat,
privind însă în cu totul alt orizont geografic: bazinul inferior al Prutului. Detalii mai puţin cunoscute
despre valul roman dintre Traian şi Tuluceşti reprezintă o anchetă complexă asupra celor mai
diferite izvoare istorice: notele topografice ale lui Pamfil Polonic, consideraţii strategice generale, rezultatele
unor cercetări şi observaţii arheologice de teren, evidenţa cadastrală din a doua jumătate a veacului XIX,
toponimia şi bizara combinaţie „Gârla Troianului”, din lunca Prutului, chestionarul lui Odobescu. Toate
converg către formularea unor ipoteze asupra unor posibile conexiuni între linia fortificată din sud (valul
28

Menţionez cu folosirea adjectivului „medieval”, de mai sus, nu are legătură cu nesfârşitele dezbateri asupra limitei
cronologice superioare a evului mediu, la Dunărea de Jos, ci cu înţelesul „cartografiei medievale”, în lucrările de
specialitate asupra istoriei creării hărţilor. Astfel, Buchholtzer şi Rotaru (1937) își structurau lucrarea astfel: de la
Ptolemeu la reforma geografiei (1560), de aici până la 1669, când apare o metodologie geodezică științifică (Picard,
Casini etc.), mapamondul lui Delisle (1705), bazat pe detereminări astronomice în diverse părți ale lumii, fiind
considerat drept o piatră unghiulară a întemeierii cartografiei moderne (idem, 74); doar că hărți „geometrice” (termenul
le aparține), adică topografic riguroase, încep cu harta Mareșalului Fligely, realizată de armata austriacă (1855-57)
pentru Valahia, mai bine cunoscută în România drept Harta Szathmári. Pot confirma faptul că harta Specht (1792) doar
pare, dar nu este în aceeaşi clasă, având erori de geometrie insurmontabile.
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Traian-Tuluceşti) şi cele două din nord – valul Stoicani-Ploscuţeni, la vest de Prut, şi Vadul lui Isac-Lacul
Sasîc, la est de Prut. Conexiunea – imposibil de văzut astăzi, în lunca prea-modificată a Prutului – ar putea fi
chiar în vale, dublând obstacolul natural al Prutului. Chiar dacă un astfel de studiu, realizat pe documentaţia
disponibilă în birou, nu poate trece stadiul de ipoteză, el atenţionează asupra câtorva locuri în care cercetarea
aplicată ar trebui să insiste în detaliul de teren. Eu consemnez doar că o analogie există, chiar dacă doar
pentru cei nici trei kilometri dintre satele Scrioaştea şi Gresia, respectiv un val construit în vadul major al
Vedei; scopul valului transalutan, aici, era blocarea unui vad care a funcţionat până târziu, în epocă modernă.
Deşi asamblarea strategică a valului Traian-Tuluceşti cu oricare dintre celelalte două mi se pare, deocamdată,
dificil de argumentat, ideea blocării unui vad cu un val, în promixitatea capului de pod de la Barboşi, mi se
pare o ipoteză care merită atenţia.
Partea istorică și arheologică a volumul nostru se încheie în cea mai curată expresie a unei sinteze
arheologice pentru datele existente asupra uneia dintre graniţele Daciei romane: drumurile militare din
Banat. Rezumând o lucrare colectivă recentă (2011), care a fost însă publicată în limba germană, puţin
accesibilă publicului român, studiul prezintă evidenţa topografică şi esenţa datelor arheologice (şi
bibliografice) pentru drumul vestic care lega Dunărea de capitala Daciei – Ulpia Traiana Sarmizegetusa
(Vărădia, Surducu Mare, Berzovia), respectiv drumul timpuriu (până la Hadrian), marcând astfel granița
teoretică a provinciei. A doua parte a lucrării se ocupă de lucruri încă și mai incitante: cursul inferior al
Mureșului și valurile de pământ din Banat. Pe de o parte, autorul desființează mitul științific al existenței
unui drum roman în lungul Mureșului, în zona de câmpie, arătând că, fără excepție, descoperirile invocate
anterior sunt materiale de construcții romane reutilizate în evul mediu, aduse cu plutele, pe Mureș29.
Problema este că acelaşi autor admite că cel puţin unul dintre valurile care traversează Banatul de la nord la
sud, mai exact cel de răsărit, ar putea să fi fost realizat de romani, în dorinţa de a-şi delimita teritoriile de cele
ale sarmaţilor; aceasta ar presupune însă existenţa unor garnizoane romane pe traseul dintre Cladova (pe
Mureş) şi Banatska Palanka (pe Dunăre), garnizoane încă necunoscute.

Drona din perspectiva navigatorului
Acest proiect de cercetare este, după știința mea, singurul din România, cu finanțare națională, care face din
cercetarea aeriană un pivot fără de care proiectul însuși nu ar putea exista30. Motivele sunt mai multe, și voi
încerca să le exprim aici. În primul rând ar fi insuficiența surselor de ortofotografie publică. Deși de-a lungul
ultimilor ani au apărut mai multe generații (în general trei) de ortofotoplanuri românești, cât și mai multe
generații de imagini Google Earth (accesabile din History) – ceea ce, neîndoielnic, sporește mult capacitatea
noastră de a înțelege teritoriul – ele au toate o hibă generică: au rezoluție insuficientă, respectiv un pixel la
0,5 m. Această rezoluție nu este determinată de cauze tehnice (NASA produce imagine la 0,1 m, dar este de
produs de „circuit închis”, utilizabil de doar o mână de „aleși”)31, ci de cauze militare și de securitate,
29

În capcana argumentației cu drumul roman de pe Mureșul inferior am căzut chiar noi, recent (Teodor, Ștefan, 2014,
harta de la fig. 1, notând însă, pentru zona de câmpie, nu un drum, ci o „graniţă nominală”, adică fără amenajări de
limes). Merită amintit însă că ipoteza a apărut, în anii din urmă, în mai multe publicații de un anume prestigiu
(Bărbulescu et. al. 20015, 17, map III; Oltean 2007, 2, fig. 1.1; Fodorean 2013, 99, fig. 11), chiar dacă acum sunt mai
degrabă înclinat să dau credit analizei lui Eduard Nemeth.
30
Proiecte cu finanțare internațională sunt mai multe, și cu rezultate notabile, însă numai pentru Transilvania (Oltean
2007; Pánczél et al. 2011; Czajlik, Berecki, 2014). Pentru sudul României, singurele initiative notabile sunt legate de
Carmen Bem, pe vremea când lucra la CIMEC (v. Palmer et al. 2009), continuate și la noul loc de muncă, de la
CNADNR, eforturi care se vor concretiza într-o lucrare de doctorat, exact pe tema rolului cercetării aeriene. Activitatea
ei a fost susținută din proiecte de cooperare culturală europeană, iar mai nou de angajator, care are propriile interese în
cercetarea aeriană. De remarcat că toate aceste proiecte s-au realizat prin mijlocul clasic al avionului ușor, având ca
support tehnic numai fotografia oblică.
31
Precum Sarah Parcak (http://www.sarahparcak.com/), probabil cunoscută publicului român din episodul BBC despre
cetățile dacice din Munții Orăștiei (numit Rome’s Lost Empire). Cu acel prilej, BBC a realizat și o misiune LiDAR
deasupra cetăților dacice din patrimoniul UNESCO, produsul neajungând deocamdată în România, decât sub formă de...
fotografii. Unul dintre beneficiarii acestui model-teren de detaliu este arheologul britanic Bill Hanson, care a anunțat, la
congresul Frontierelor romane de la Ingolstadt (septembrie 2015), că pregătește un studiu amplu despre cetățile dacice,
în baza fișierului LiDAR. Așteptăm cu interes...
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imaginile mai detaliate fiind consierate „un risc de securitate”, tocmai fiindcă asigură o mai mare claritate a
detaliilor.
Un al doilea motiv pentru care ortofotografiile publice sunt insuficiente este faptul că motivul pentru care
fotografiile au fost făcute nu are nici o legătură cu arheologia, deci cu interesele ei specifice. Fotografiile au
fost colectate în tot cursul anului, dar mai ales vara (în care condițiile de zbor sunt mai bune), așa că ele
etalează o vegetație mare, care mai mult ascunde decât arată. Așa cum vom vedea mai departe, în cazul
fotografiilor de rezoluție bună (în jur de 10 cm sau mai puțin), chiar și fotografiile cu vegetație agricolă
adultă pot să fie expresive; însă doar în anumite condiții și numai pe anume culturi, care nu reprezintă însă
majoritatea culturilor agricole. Dincolo de faptul că „se poate și așa”, experiența noastră a demonstrat că,
totuși, cele mai utile fotografii sunt cele fără vegetație, fiind foarte aproape de ceea ce tehnologia LiDAR
furnizează arheologilor occidentali, indiferent de vreme32. Doar că și aici sunt probleme, fiindcă luna martie
este una în care în calea misiunilor din dronă se interpun tot felul de probleme, de la o finanțarea anuală care
încă nu a început33, la un teren leopard, cu pete de zăpadă, la drumuri rupte de bălți și șleauri, la câmpuri în
care nu se poate intra nici cu tractorul, fiind mult prea jilave și amenințând să înghită intrusul cu totul. La
actuala autonomie de zbor a unei drone (în jur de 15 minute), pot fi mari probleme în a lua imagine în anume
zone ale frontierei romane, de aceea o acoperire completă, de foarte bună calitate (adică într-un moment
favorabil, precum luna martie), încă nu se poate face, la actuala dotare.
În fine, un al treilea motiv – și el invocat în acest volum de câteva ori – este legat de caracterul în același
timp informativ și înșelător al oricărei fotografii. Fiecare imagine arată ceva, dar ascunde altceva. Lucrând cu
multe mii de fotografii, am ajuns la concluzia că nu există „prea multe fotografii”, decât sub aspect
administrativ, respectiv că riscăm să ne îngropăm în ele, să le gestionăm greu, iar discurile calculatoarelor să
dea pe afară (situații totuși rezolvabile); fiecare fotografie nouă, pentru o zonă pe care aparent o cunoaștem
foarte bine, aduce în atenție, aproape totdeauna, lucruri surprinzătoare. Nu există „prea mult”, în materie, din
punct de vedere al beneficiului științific; există doar limite administrative și financiare ale acumulării de
imagine aeriană.
Cercetarea aeriană nu donează însă doar mult doritele fotografii, fie ele oblice – deci destinate în primul rând
observației arheologice – sau verticale – cele din care se confecționează planurile referențiate, respectiv
tehnica de bază a producerii hărților militare din ultima jumătate de veac. Cu aceeași materie primă,
imaginea aeriană, se realizează așa-numitele modele-teren, care sunt obiecte în trei dimensiuni, foarte
descriptive – funcție de rezoluția lor, desigur34. Dacă un ortofotoplan este de dorit pentru a ne capacita să
poziționăm corect fiecare „obiect” arheologic în spaţiu, un model-teren de calitate este o condiţie pentru a
vedea ceea ce, de multe ori, o fotografie nu arată, anume micile variaţii ale terenului, obişnuite în zonele
unde s-au ridicat construcţii de tip val, sau turnuri de observaţie, din care însă astăzi, ca urmare a agriculturii,
au devenit aproape invizibile, atât în fotografii, cât şi în cercetarea nemijlocită în teren.
Între produsele model-teren accesibile se numără cele internaţionale, care sunt distribuite liber, precum
SRTM35, iniţial la 90 m, iar mai recent la 30 m, un produs european cu aproximativ aceeaşi rezoluţie, în fine,
foarte recentele modele ALOS PALSAR, la 12,5 m. Toate au, în fapt, utilitatea lor. Un SRTM la 90 m este
recomandabil atunci când studiaţi relieful pe suprafeţe mari (un judeţ sau un grup de judeţe), fiindcă
32

Sperăm că acel timp nu este foarte îndepărtat nici pentru noi. Deocamdată s-a lucrat pe fișiere LiDAR și în România,
dar pe zone foarte restrânse (Roman et al. 2015). Alte episoade evocate public (de exemplu pentru proiectul german de
la Pietrele) par mai degrabă mituri urbane.
33
Începerea anului financiar pe la jumătatea lunii martie (dacă ai noroc) este un loc comun în cercetarea românească. Aș
menționa totuși că în 2016 acest lucru s-a întâmplat mai devreme. Doar că... nu se știe niciodată. Aici ajungem la
cunoscuta – și invocata deja – problemă a impredictibilității finanțării.
34
Rezoluția unui model-teren este dată de numărul de puncte pentru care se cunoaște altitudinea, pe un grid regulat. O
„rezoluție la 90 de m” înseamnă că există date pentru toate intersecțiile unui grid cu latura de 90 de metri. Deși aspectul
aparent al unui fișier de tip model-teren (fie el cu extensia tif, sau altele) este unul continuu, faptul se datorează
interpolării (toate punctele intermediare, între nodurile cunoscute real, sunt interpolate). Desigur, există uriașe diferențe
între un SRTM la 90 de m (care era singurul produs disponibil, pentru România, acum doi ani) și un ALOS PALSAR,
cu rezoluția de 12,5 m, lansat foarte recent, sau un produs realizat cu mijloace LiDAR sau dronă, care pot ajunge la
oricare rezoluție necesară, dar, desigur, pe suprafețe limitate. Mai mult, astfel de produse de mare finețe nu au de obicei
caracter public.
35
Acronim care vine de la Shuttle Radar Topography Mission (http://srtm.usgs.gov/), misiune de la începutul anilor
2000.
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imaginea se generează mai repede, iar diferenţele nu sunt perceptibile la acea rezoluţie36. Invers, atunci când
analiza se defăşoară la scara unui sat, este de preferat să folosim un model cu rezoluţie mai bună. Dacă
analiza este însă necesară în interiorul unui sit arheologic, aceste produse gratuite nu mai sunt utile. Este ade
amintit, în acest context, că ANCPI furnizează (dar nu gratuit, de obicei)37 modele numerice ale terenului38
cu rezoluție variabilă, respectiv de la 2,5 la 20 m, însă analiza pe care am făcut-o, pe niște segmente de pe
Limes Transalutanus, nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.
Morala ar fi simplă: cine are nevoie de ortofotografii sau modele-teren la rezoluții mai bune decât cele
accesibile public, nu are altă soluție decât să le producă. Evident, cu costuri.
Secțiunea finală a volumului este deci dedicată problemelor de tehnologie, în relație cu cercetarea
arheologică de teren39. Avem aici două seturi de probleme. Primul este cel legat de cercetarea aeriană, având
două componente pe care le individualizăm, aici, din considerente mai degrabă pedagogice, decât
funcționale. Întâi vom prezenta instrumentul de zbor – drona – cu tot echipamentul ei, cu parametri de zbor,
instrumente de navigație și camere de luat vederi. A doua este complementară și se referă la modul cum
imaginea aeriană achiziționată de dronă poate fi exploatată științific; cum un singur nume – se numește
„fotogrametrie”, cea care donează cercetătorului și ortofotoplanul de detaliu, și modelul-teren la rezoluție de
detaliu. Între modul cum s-a desfășurat însă misiunea dronei (traseu, viteză, orientarea camerei,
caracteristicile camerei, plus multe altele) și performanța fotogrametrică există o relație certă de determinare,
motiv pentru care prezentarea separată a celor două aspecte este doar o opțiune editorială.
În fine, un al doilea segment tehnologic major se referă la instrumentarul geofizic, care, și el, constituie o
componentă majoră, fără de care acest proiect nu ar fi putut opera. Dar la acest lucru voi reveni, în secțiunea
finală a Introducerii.
De altfel, titlul lucrării prezentate de Dan Ștefan relevă încă din titlu conexiunea dintre zbor și teledetecție
(„Teledetecție și arheologie aeriană...”). Acesta este probabil primul material destinat arheologilor români, în
care micile (dar numeroasele) taine ale dronelor sunt relevate într-o manieră cât de cât accesibilă. Revin la
titlul propus, care în partea sa finală cuprinde expresia „Contribuții la dezvoltarea unei tehnologii inovative
de patrimonializare”, avertizând că vorbim despre mai mult decât despre o unealtă; este un instrument care
deschide porțile unei metodologii distincte, care se așează acum în panoplia încărcată a științei arheologice.
Știință, fiindcă incorporează tehnologii care, neîndoielnic, au a face mult mai mult cu ingineria, decât cu
„umanismul”.
36

De exemplu, pentru a vizualiza tot judeţul Teleorman, este necesară o rezoluţie de cca 1:450.000 (pe un monitor de
1920 x 1080 pixels). Pe direcţia nord-sud judeţul are 100 km, distanţă în care 90 de m intră de 1111 ori, adică mai mult
decât rezoluţia de lucru a monitorului, pe înălţime. La o astfel de scară, deci, este imposibil de văzut diferenţa dintre un
model-teren la 90 m şi unul mai bun.
37
În acest context merită să amintesc faptul că, în urma unor negocieri de cca șapte luni, am reușit să achiziționez
(gratis, că altfel falimentam) acest model numeric al terenului, în februarie 2016, pentru zona de aplicație a proiectului.
Utilitatea lui s-a demonstrat discutabilă, în condițiile în care marea majoritate a traseului studiat al acestei granițe
romane este acoperită de un model la 20 m, doar la sud de Roșiori având o rezoluție mult mai bună. Chiar și acest din
urmă fapt ar fi meritat efortul de achiziție (care s-a tradus într-un considerabil consum de timp), dacă produsul nu ar
avea evidente „artefacte” (așa cum se numesc ele în limbaj tehnic), când nu erori de prelucrare de-a dreptul. În același
context merită amintit că în această primăvară s-a publicat modelul teren ALOS PALSAR
(https://search.earthdata.nasa.gov/ cu căutare „Alos Palsar” și crop geografic), care are o rezoluție de 12,5 m, făcând
inutile fișierele de la ANCPI. Foarte adevărat, nu există însă acoperire națională completă, pentru România, dar cea mai
mare parte din traseul noustru de interes era deja disponibilă în primăvara anului 2016. Fișerele Alos Palsar nu sunt fără
probleme (în zona investigată), respectiv un „shift” (termen tehnic, desemnând o deplasare sistematică a modelului, față
de geometria terestră reală) de 38 m pe x,y și unul de sub 2 m pe z, dar după rezolvarea acestor probleme Alos Palsar
pare un instrument mai de încredere decât modelele numerice de la ANCPI.
38
http://www.ancpi.ro/images/reglementari/Ord39_2009_MOF%20253_16_04_2009.pdf.
39
O colegă de la Muzeul Național de Istorie a încercat recent, într-o ocazie publică, un spirit de glumă, spunând că
preferă arheologia „în teren”, nu „de teren”. Desigur! Pot să fiu parțial de acord. Parțial, fiindcă arheologia „în teren” îți
arată ce sapi, dar nu de ce sapi (poate era altceva de săpat?). Mai mult, arheologia „în teren” este aproape complet
dependentă de hazardul cercetărilor preventive. Dacă vom continua așa, exclusiv cu loteria arheologiei preventive, vom
continua să permitem distrugerea fără cercetare a numeroase situri arheologice importante, pentru simplul moriv că nu
știam că sunt acolo, că nu există în repertorii, sau nu există în RAN. Colegii mei de instituție ar face bine să ia notă de
faptul că aproximativ jumătate din fondurile de cercetare alocate de statele occidentale sunt alocate arheologiei „de
teren”. Poate se vor întreba de ce; dacă da – să caute răspunsuri în această carte...
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Mesajul principal al lucrării prezentate aici este că, la acest moment tehnologic, nu există încă o soluție
comercială cu adevărat utilă și că cel interesat de patrimoniul arheologic imobil este încă obligat să
meșterească soluții in-house. Foarte probabil acest moment va fi depășit de evenimente, curând, sub impulsul
extraordinar pe care acest domeniu comercial îl înregistrează, saltul estimat de vânzări, pentru următorii
patru ani, fiind de câteva zeci de ori! Având în vedere că pe piață există cerere nu doar de la fotografii de
cununii reconvertiți, ci și de la firme de cadastru reconvertite, putem spera ca soluțiile comerciale
disponibile, în anii imediat următori, să corespundă intereselor arheologilor, făcând astfel posibilă utilizarea
mult mai largă a acestei tehnologii40. Și, fiindcă mă aștept ca acest lucru chiar să se întâmple, consider de
maximă utilitate publică apariția acestui material, în limba română, pentru ca lucrurile să fie cât mai clare,
tuturor, indiferent de nivelul de înțelegere al limbii engleze.
Dan Ștefan vorbește chiar – într-un subtitlu din corpul comunicării – de o „revoluție metodologică în
arheologie”, ceea ce, pentru cei care nu au folosit niciodată cercetarea aeriană, poate să pară o exagerare; dar
aceasta numai fiindcă încă nu cunosc puterea acestui instrument numit popular „dronă”. În combinație cu
receptoarele GPS performante, care permit astăzi localizarea unui punct cu precizie în jur de un centrimetru,
într-un interval de timp care tinde să se măsoare cu secundele, drona va scoate din câmpul operațional un
instrument astăzi de bază – stația totală. De ce? Fiindcă o ridicare topografică realizată din stație nu va avea
niciodată rezoluția unui model teren realizat prin fotogrametrie, iar costurile (de timp, în teren, sau de
realizare a produsului final, la birou) deja sunt incompatibile, ceea ce descalifică stația totală. Un modelteren de mare rezoluție nu este tocmai o „ridicare topografică”, cel puțin în sensul că arată altfel și se
exprimă diferit; o „ridicare topografică” are o scară fixă, are curbe de nivel la un interval ales (0,5 m, 1 m, 5
m, etc), și conține – sau exclude, din grabă sau neglijență – multe detalii, dar nu toate detaliile necesare. Un
ortofotoplan sau un model teren – amândouă produse secundare ale aceleiași misiuni aeriene – nu exclud
nimic, reprezintă totul la aceeași rezoluție, și sunt instrumente dinamice, care pot fi mereu reinterpretate sau
reinterogate. La o „ridicare topografică” tradițională (care, trebuie spus, este doar o reprezentare
convențională a realităților din teren) totul este „definitiv”: referențierea geografică, curbele de nivel,
secțiunile arheologice, detaliile reprezentate ale reliefului. Referențierea, dacă este greșită, nu mai poate fi
corectată (decât într-o „ediție” viitoare), curbele de nivel nu pot fi foarte dese, decât cu multe mii de citiri în
câmp, iar detaliile pierdute de topografi, în teren, rămân pe veci pierdute.
Spre diferență, produsele ortofotografice au un caracter dinamic, explorabil mult timp după ce au fost create.
Modelele de teren permit studii de pantă a terenului, respectiv vizualizarea aceleeași colecții de date în zeci
de feluri diferite, limita fiind doar timpul disponibil al cercetătorului. Am utilizat, în chiar acest volum, în
mai multe rânduri, tehnici de studiu care extrag dintr-un model teren secțiuni topografice de mare interes, cât
și reprezentări mai puțin convenționale ale pantelor, și probabil că niște exemple bine alese sunt mai
convingătoare decât oricare discurs teoretic41. Modelele-teren pot fi vizualizate și în clasica formă a curbelor
de nivel42, deși rostul unei astfel de reprezentări este unul pur demonstrativ, fără „valoare adăugată”.
Al doilea studiu din serie prezintă problemele corelate zborului, cele de fotogrametrie, respectiv prelucrarea
la birou a imaginilor achiziţionate. Nu am să intru aici într-o materie care nu este deloc simplă, lăsând
cititorului sarcina parcurgerii unui text de o dificultate tehnică peste medie – inevitabil, chiar într-o carte care
se doreşte de „popularizare”. Am să discut însă un aspect strategic, zic eu foarte interesant pentru partea de
management al proiectului, pe care Madi Ştefan l-a redat cu toată claritatea, în expunerea de la Simpozionul
din 20 noiembrie 2015, dar care în acest text scris este relativ escamotat, în formulări diplomatice.
Ceea ce doresc eu să afirm în această introducere, foarte apăsat, este că nu există soluţii „corecte”, ci soluţii
tehnice adaptate – sau nu – la scopurile declarate ale unui proiect de cercetare. Am să încep însă cu un
exemplu extrem, apărut cu doar câteva zile înainte de redactarea acestui paragraf. La data de 13 iunie 2016
40

Soluţiile in-house presupun oameni cu o pregătire în mod normal absentă într-o instituţie de stat (dar nu şi într-o
universitate, de exemplu), dar mai ales o supleţe financiară care este imposibil de atins în interiorul sistemului bugetar,
pentru care legislaţia achiziţiilor devine tot mai complicată, de la an la an, iar o reparație de rutină s-ar întinde pe câteva
luni.
41
Astfel ar fi studiul dedicat turnurilor (De pază...), p. 76 cu fig. 11, p. 78 cu fig. 14, sau p. 85 cu fig. 22, pentru a mă
opri la trei exemple.
42
Până la un punct automatic, însă desenul rezultat ar fi prea complicat pentru un arheolog neobișnuit cu instrumentele
GIS, așa încât curbele obținute prin generate contour (sau altă metodă) trebuie simplificate (mai ales dacă modelul este
de mare rezoluție), într-un program de desen propriu-zis, cum este AutoCAD. Astfel de transformări nu sunt, pe fond,
profitabile, decât pentru a arăta unui coleg mai refractar că poate fi realizat un produs pe care el să-l considere „bun”,
fiindu-i cunoscut.
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am asistat la o conferinţă organizată la sediul MNIR, pe tema cercetărilor fotogrametrice de la Sultana-Malul
Roşu. Pe acest sit, dr. Adrian Trifan, geodez de meserie, a realizat, în cursul campaniei 2014, o ridicare a
întregului sit, folosind o dronă, iar în campania următoare – o reprezentare ortofotogrametrică a unei secţiuni
arheologice. Acesta din urmă este elementul „extrem”, fiindcă secţiunea arheologică (incluzând profilele) a
fost fotografiată din dronă (condusă la altitudine mică, de cca 5 m), fiind ulterior reprezentată la o rezoluţie
de 1... mm, cu erori medii de poziţionare (inclusiv geografică) care se exprimau la fel, în jur de 1 mm. Oricât
de încântătoare ar fi această performanţă, nu pot să nu remarc două lucruri: primul ar fi că secţiunea
arheologică a fost reprezentată la un anume moment al lucrului, toate celelalte momente de evoluţie ale
cercetării urmând a fi documentate prin oricare alte mijloace; al doilea lucru se rezumă la întrebarea dacă
realmente avem nevoie de acest nivel de detaliere. A doua problemă mi se pare, aici, cea mai interesantă,
fiindcă vorbim despre o documentare realizată cu peste 500 de fotografii de înaltă rezoluţie pentru o
suprafaţă de cca 1000 de m2 (incluzând profilele!); pentru comparaţie, noi folosim cca 100 de fotografii
pentru 50 de hectare... Costurile unui astfel de produs, de la producţie la arhivare şi utilizare (fiindcă nu pot fi
operate de pe o „râșniță”) sunt proporţionale cu performanţa cerută.
Proiectul Limes Transalutanus s-a confruntat, încă din faza de proiectare, cu contrastul – se poate spune şi
„contradicţia” – dintre teritoriul uriaş în care avea să opereze (spre 200 km2), timpul de execuţie şi mijloacele
financiare. De aceea, intervalul de execuţie a fost separat, de la bun început, într-o fază iniţială, „extensivă”,
şi una finală, „intensivă”. Prima fază – corespunzând, acum, în linii mari, cu anul 2015 – avea ca scop o
cunoaştere cât mai completă a întregului traseu, însă la un nivel de rezoluţie mai degrabă informativ; a doua
fază – corespunzând anului 2016 – este dedicată aprofundării unor „studii de caz”, în care se încearcă
achiziţia unor detalii care să ilustreze câteva puncte în lungul frontierei, pentru a descrie aspecte mult mai
puţin cunoscute anterior, de pildă extensia şi intensitatea de locuire în aşezările civile ale forturilor.
Acest balans între nevoia de acoperi suprafeţe mari şi dorinţa de a avea detalii cât mai bune s-a reflectat şi în
modalitatea concretă de utilizare a dronei. În perioada iniţială s-au realizat câteva misiuni după toate regulile
fotogrametriei, prin plantarea pe teren a unor „ţinte” (vizibile în fotografii) măsurate cu GPS-uri de precizie
şi cu staţia totală (datele obţinute sunt redundante, dar exact acest lucru se urmărea, să se verifice reciproc),
ţinte necesare în procesul de asamblare a ortofotografiei, prevenind distorsiunile tipice (de tip „dom”, pentru
misiuni liniare, frecvente în proiectul nostru) care apar într-un peisaj agricol tern, confuz, cu puţin repere
vizuale identificabile. Din aceste teste tehnologice a rezultat că procesul, în câmp, dura cca 4 ore, ceea ce
însemna că, eliminând orele prânzului (cu o lumină nefericită, prea puternică şi cu umbre scurte), se puteau
realiza, în condiţii meteo optime, maximum două misiuni pe zi. Ca director al proiectului, ştiind cât de
întinsă este zona de interes şi cât de multe lucruri sunt încă neclare (care solicitau deci cercetare aeriană), am
decis că se va lucra, în 2015, fără ţinte. Aşa s-au făcut cele cca 60 de misiuni din acel an, cu toate riscurile.
Riscuri asumate, şi nu fără consecinţe. Toate datele privind localizarea dronei, în zbor, erau furnizate de
GPS-ul de la bord, ele urmând a fi folosite inclusiv pentru referenţierea produsului final. Aşa se face că
produsele finale – ortofotoplanul şi modelul teren – prezintă tot felul de anomalii, de la shift43 la tilt44, dar am
găsit recent şi erori interne (linii drepte care nu mai sunt reprezentate astfel, ci cu imperfecţiuni vizibile cu
ochiul liber). Aşa cum articolul comentat aici precizează, astfel de erori sunt parţial corectabile, prin
confruntarea cu alte date disponibile (precum hărţi, orfotografii oficiale, modele-teren globale), putând
restrânge eroarea de poziţionare din zona de 5 m în zona de 25 cm, dar cu mai muncă de birou. Cu acest preţ,
am reuşit să realizăm, în 2015, şi până la şase misiuni dronă pe zi, în loc de două.
Astfel de produse fotogrametrice, realizate fără ţintele de corecţie, nu pot produce „documente”, de genul
ridicărilor topografice ataşate unui proiect de cercetare sistematică; ele produc însă documentaţie de studiu
foarte valoroasă, oricum, mai ales când cunoaştem erorile, le putem verifica şi documenta. Indiferent de o
eroare de poziţionare globală de trei sau cinci metri, relaţiile dintre obiectele unui ortofotoplan sunt aceleaşi,
sau sunt, oricum, foarte aproape de relaţia lor fizică reală. Modelele-teren realizate în astfel de condiţii, chiar
dacă prezintă un discret tilt, reprezintă corect încreţiturile solului, în special în zona centrală a modelului
(adică în jur de 60% din model), iar folosirea unor vizualizări specifice, precum slope direction shader,
produc o imagine practic identică, indiferent de prezenţa/absenţa unui tilt moderat; ori, pentru identificarea
unor oscilaţii discrete ale solului, aceste reprezentări sunt cele mai utile, fiind mult mai expresive decât, de
43

Nu avem terminologie în limba română, aşa că o folosesc pe cea în limba engleză. Un shift este o deplasare a
modelulului, pe una sau mai multe axe. Mai simplu, modelul (şi ortofotoplanul) sunt corecte, dar au o eroare generică
de poziţionare globală.
44
Tilt (adică „înclinat”) este situaţia în care modelul 3D este corect, în relaţiile sale interne, dar înclinat pe una dintre
axe
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pildă, fotografia. Astel de misiuni au fost realizate mai ales în zone despre care nu se ştia nimic, sau aproape
nimic, căutând urmele discrete care pot deconspira denivelările foarte aplatizate ale valului de graniţă sau ale
turnurilor de observaţie. Ele reprezintă, la modul cel mai direct, conceptul de „cercetare extensivă”, necesar
în etapele iniţiale ale unui proiect de cercetare.
Evident, pentru activităţile planificate pentru 2016, care se subscriu unei abordări de tip intensiv, cu atenţie la
detalii, este necesară revenirea la misiuni dronă însoţite de ţintele de corecţie, cu atât mai mult cu cât ele se
desfăşoară în zona unor forturi, pentru care reprezentarea fidelă a modelului-teren este vitală.

Figura 3. Experimentul Drona, zona 2, sesiunea I, 14 aug. 2014.
Poziție SV de Spitalul TBC (Roșiori), înălțime 200 m, vedere oblică joasă.
Vizibilitate în lan de floarea soarelui înalt de doi metri.
Proiectul a inclus şi un „experiment” (numit ca atare, în documentele proiectului) din care am fi dorit să
înţelegem care ar fi condiţiile „ideale” de folosire a dronei în misiune de cercetare arheologică. În acest scop
au fost delimitate două zone „experimentale”, una în apropiere de Albota, în punctul Poiana Roşie, iar a doua
la sud-vest de Spitalul TBC de lângă Roşiorii de Vede. În fiecare dintre cele două locaţii s-au executat cel
puţin câte o misiune UAV în patru momente distincte ale proiectului: august şi final de octombrie (început de
noiembrie) 2014, aprilie şi iunie 2015. Rezultatele pe care le anunţ aici, foarte rezumativ (în lipsa unui articol
descriptiv), nu sunt exact de genul pe care eu personal le-aş fi aşteptat, la început; mi-ar fi plăcut, de pildă, să
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pot spune acum lucruri de genul „nu zburaţi în august că vă pierdeţi vremea”, sau „lanurile de grâu în pârg
sunt extraordinare”. Însă mult-lăudatele lanuri de grâu au demonstrat, în ambele locaţii (dar considerând
toată experienţa noastră de până acum), că sunt departe de a fi „turnesolul fermecat” despre care se vorbeşte.
Pentru a exemplifica surprizele oferite de Experimentul Drona, am adus la Figura 3 imaginea din al doilea
perimetru experimental, realizată cu prilejul primului zbor. Câmd am ajuns acolo, în 14 august 2014, adică în
dreptul perimetrului ales pentru experiment (unde urmau să fie colectate imagini și în alte anotimpuri), am
privit uluiți superbul câmp de floarea soarelui, așa de înalt și des (practic nu se putea intra în el) cum nu mai
văzusem, și era să abandonăm planul; ce s-ar fi putut vedea în așa ceva?... Dar îndată ce drona s-a ridicat, pe
monitorul care prelua imaginile camerei au început să se vadă lucruri care ne-au mirat foarte; nici că se putea
ceva mai „descriptiv” de atât. Imaginea de la Figura 7 merită câteva comentarii. Pe această fotografie se vede
distinct linia de gaz (confundată de noi, o vreme, cu un drum roman), dar și un fragment liniar mai profilat,
care ar putea fi chiar drumul roman. Pe de altă parte, deși acum știm, din sondajele sedimentologice, că nu
există un șanț propriu-zis în fața valului, pe această imagine șanțul este totuși sugerat foarte puternic. Un
serios prilej de meditație...
Desigur, rezultatele complete ale acestui experiement vor trebui publicate, într-o zi, până la ultimele detalii.
Din nefericire, deşi am amânat publicarea acestui volum de mai multe ori (final de martie, final de iunie...),
am ajuns în 7 august 2016 şi mult promisul articol de geofizică nu a venit (deşi ilustraţia există de vreo trei
săptămâni...). În această situaţie am decis să dau publicităţii prima ediţie a cărţii45, urmând a reveni – sau nu
– cu necesara completare. Desigur, încerc să suplinesc absenţa articolului de specialitate din bruma de
cunoştinţe acumulată atât teoretic (încă din 1992, la Bignor Villa, în sudul Angliei) cât şi practic, din relativ
îndelungata cooperare cu Dan Ştefan, pe această linie de activitate.
Magnetometria este probabil metoda cea mai des folosită în arheologie, înclusiv în România, raportând
magnetismul (sub)solului. Activitățile umane, în special cele care implică focul și produsele lui (de ex.
cărămida, ceramica), dar și magnetismul distinct al materialelor aduse pe sit, în scopuri constructive (de ex.
piatra)46, au „semnături” magnetice care le disting de magnetismul natural al locului. Cercetarea se face uzual
pe suprafețe pătrate, de 40 x 40 m, cu măsurătoare la fiecare metru pătrat (sau la jumătate de metru, pentru
creșterea rezoluției). Metoda este relativ rapidă, dar presupune un teren relativ curat, atât din punct de vedere
al vegetației (care este preferabil să nu treacă de nivelul genunchiului), cât și al materialelor magnetice (între
care numeroasele deșeuri feroase). Sunt de evitat terenuri cu structuri metalice, inclusiv stâlpii din fier-beton,
cu atât mai mult liniile electrice în uz. Metoda nu permite, în mod normal, discriminarea pe adâncime, fiind
preferabilă utilizarea sa în situri de o complexitate stratigrafică redusă. Productivitatea este medie, respectiv
o suprafaţă de 40 x 40 m pe oră (sau 40 de minute pe un teren uşor de parcurs), dar aceasta separat de
balizarea terenului de lucru, care, funcţie de instrumentarul folosit şi de mărimea suprafeţei de lucru, poate
lua de la o oră la trei.
Tomografia de rezistivitate electrică (Electrical Resistivity Tomography – ERT) este și ea o metodă uzuală în
arsenalul investigațiilor non-intruzive. De-a lungul unei axe (care, în cazul nostru, avea 36 de m) se
instalează electrozi, apoi se injectează un curent slab, măsurându-se „răspunsul”, care variază funcție de
rezistivitatea solului prin care curentul trece47. Metoda este lentă și are destule vulnerabilități (între care
excesul de umiditate sau ariditatea extremă, care egalizează semnalul), dar este foarte descriptivă, rezultatul
fiind în multe similar unei secțiuni stratigrafice. Ea este utilă și pe situri complexe, dar nu trece dincolo de
straturile de argilă, fie ea nativă, aluvionară sau constructivă (de exemplu „nivelările” tipice unor situri
romane, mai ales dacă nivelarea este consistentă).
Kappametria – sau susceptibilitatea magnetică – este, în schimb, o metodă mai nouă, cel puțin în arheologie,
și virtual necunoscută în România48. Instrumentul este ultra-portabil, fiind de dimensiunea unui pachet de
țigări49, și înregistrează susceptibilitatea magnetică la nivelul solului. Datele se colectează pe o rețea (de
45

În primul rând din respect faţă de colegii care au predate materialele atunci când au fost cerute, în iarna trecută.
Detalii la http://www.pastperfect.org.uk/archaeology/magneto.html.
47
Ullrich et al. 2008.
48
Vezi totuși Radan S.; Radan S.; Radan M.; Mihailescu N.; Anghelescu O., 1983:Magnetometry and kappametry
applied in the Danube Delta and the Razelm Lake; some methodological and sedimentological aspects. Revue
Roumaine de Geologie, Geophysique et Geographie, Serie de Geologie 27: 61
49
O imagine a aparatului din dotare fiind disponibilă la http://lbi-archpro.org/cs/birka/susceptibility.html.
46

24

Teodor
dorit) regulată (preferabil, la distanțe de 5, 10 sau 15 m) și se prelucrează ușor, chiar de către nespecialiști.
Deși datele statistice livrate nu au nici un fel de detalii utilizabile nemijlocit (de exemplu poziția în spaţiu a
unui zid), datorită productivității foarte mari (se pot lucra 5-10 hectare într-o zi, pentru persoane cu genunchi
în perioada de garanţie) este instrumentul ideal pentru a testa limitele unui sit, în special în medii care nu
permit observația directă (în păduri sau pe pășuni). Ceea ce arată, practic, acest instrument, este faptul că
fondul magnetic natural al unui teritoriu este omogen (deci neperturbat), sau din contră, a fost alterat cu
materiale străine mediului ambient, motivele neomogenității urmând a fi stabilite prin alte metode (de pildă
magnetometria). Și această metodă are vulnerabilitățile ei, mai ales la nivelul interpretării datelor. Semnalul
de susceptibilitate magnetică scade pe pante, ceea ce poate indica – fals – că obiectivul de interes s-a afla
(totdeauna...) pe platoul înalt. Aberația poate fi probabil evitată – în viitor – prin corecții statistice care să
pondereze rezultatele corelativ unghiurilor de pantă, dar soluția nu poate opera decât în cazul unor suprafețe
cu unghiularități foarte bine cunoscute, deci doar cu sprijinul unui model-teren realizat din dronă, cu ținte
măsurate. O altă vulnerabilitate ar fi chiar omogenitatea solului şi subsolului natural; metoda poate da
rezultate bune acolo unde semnalul natural este relativ constant, Câmpia Română fiind un mediu ideal de
aplicaţie; în zone pentru care alternanţa stratelor geologice sunt cunoscute (sau măcar vizibile, în falii),
prognoza este rezervată, rezultatele obţinute fiind greu de interpretat (schimbarea vizibilă a datelor are cauze
naturale, sau antropice?).
Ca şi în cazul dronei, metodele geofizice au fost şi ele „victime” ale strategiei generale a proiectului. Astfel,
etapa „extensivă” a însemnat orientarea atenţiei spre aliniamentele de graniţa, spre valuri şi turnuri, abia în
2016 începând o fază „clasică”, de analiză a unor forturi puţin sau deloc cunoscute (Putineiu, Băneasa, Valea
Urlui, probabil şi altele, în toamna anului 2016). Pe ansamblu, mijloacele geofizice au fost relativ puţin
folosite în prima fază a proiectului, din motive de timp şi personal; simplu – Dan Ştefan face şi una, şi
cealaltă, şi nu am găsit încă metoda de clonare a colegului de proiect. Or, grosul activităţii, în 2015, a fost
orientat spre achiziţia de imagine aeriană. Poate unii regretă această strategie (inclusiv Dan), însă era singura
strategie raţională, într-un proiect de arheologie a peisajului care îşi propunea să pună castrele romane
înapoi, în relaţia funcţională cu frontiera păzită. Or acolo, pe linie, erau – şi încă sunt – foarte multe lucruri
neclare.
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Frontiera văzută de sus.
Cercetări pe sectorul argeşean al Limes Transalutanus1

Eugen S. Teodor2

Rezumat
Dincolo de utilizarea dronei în cercetarea de teren – procedură devenită uzuală, având la activ peste 60 de
misiuni – am inclus în proiect şi cercetarea de semi-înălţime, folosind în acest sens un avion sportiv. Scopul
nu era, pur şi simplu, achiziţia de „fotografii din avion” (deci „oblice”), ci punerea la punct a unui dispozitiv
care să permită, simultan, achiziţia de fotografie verticală. Tentativa – unică în Europa, după ştiinţa noastră –
este încă în curs de realizare (respectiv producerea de ortofotografii), lovindu-ne de numeroase dificultăţi
tehnice.
La finalul lunii iulie 2015 s-a realizat prima misiune Wilga, de la aerodromul Geamăna (lângă Piteşti), cu un
drum spre Dunăre. A rezultat o documentaţie uriaşă (3500 de fotografii), greu de exploatat imediat, şi cu atât
mai puţin într-un singur articol.
Această prezentare se va referi la obiective de pe teritoriul judeţului Argeş, corespunzătoare segmentului
nordic dintre cele studiate în proiect, respectiv cel dintre Urlueni şi Piteşti. Voi încerca să argumentez aici,
prin exemplificare, că cercetarea aeriană – indiferent de modul de achiziţie a imaginilor – este vârful de lance
într-un proiect arheologic care se desfăşoară pe câteva sute de kilometri pătraţi.
Alegerea segmentului de nord pentru această prezentare nu este întâmplătoare; este zona în care încă persistă,
după un an de cercetare de teren, numeroase neclarităţi atât asupra traseului exact al frontierei romane, cât şi
asupra manierei concrete în care acea frontieră a fost edificată. Iar acolo unde situaţia este încă neclară,
înseamnă că e loc de mai multă cercetare aeriană.
Pentru cei obişnuiţi cu arheologia aeriană, „o imagine face cât o mie de cuvinte”; dar nu va fi niciodată
suficient. Fiecare fotografie are un subiect, o lumină, o culoare, un unghi, un stadiu, arată ceva şi ascunde
altceva. Poate fi cunoscută o persoană dintr-o fotografie? Desigur, nu tocmai. De ce ar fi altfel cu siturile
arheologice?
Cuvinte cheie: avion Wilga, aerodrom Geamăna, judeţ Argeş, fotografie aeriană, GIS.
Locul cercetării aeriene în proiectul de cercetare
Chiar dacă despre obiectivele generale ale proiectului de cercetare, cât şi despre mijloacele angajate,
introducerea la acest volum face suficientă vorbire3, trebuie să previn aici situaţia în care un cititor
nerăbdător ar ajunge direct la această lucrare, sărind introducerea (de obicei plicticoasă şi formală, cel puţin
în publicaţiile româneşti).

1

Articolul a fost iniţial prezentat în şedinţă publică, pe 29 octombrie 2015, la Sesiunea Naţională a Muzeului Judeţean
Argeş. Actuala versiune este însă mult modificată.
2
Muzeul Naţional de Istorie a României (esteo60@yahoo.co.uk).
3
O altă prezentare relativ sistematică a acestor obiective laTeodor, Ştefan 2014.

Frontiera văzută de sus
Proiectul de cercetare pe care îl conduc şi-a propus, de la început, obiective foarte ambiţioase4, respectiv
studierea şi cartarea unui obiectiv liniar de 155 km – al cărui traseu concret nu este foarte evident peste tot –,
aşa cum vom vedea, cu bani puţini, respectiv cu personal puţin, mijloace drămuite, etc. Cine ar fi curios să
intre pe site-ul web al proiectului ar vedea că numele „oficial” este lung şi explicit precum un subtitlu de
Cervantes: Tehnologie interdisciplinară de investigare a patrimoniului arheologic. Studiu de caz: tronsonul
premontan al Limes Transalutanus. O tehnologie5, deci, care vizează un sit de tip liniar. Tehnologie fiind,
presupune un „lanţ tehnologic”, respectiv o secvenţă de operaţiuni care se condiţionează în cascadă. Am să
încerc să demonstrez că, cel puţin în principiu, lucrurile stau chiar aşa; în principiu, fiindcă în practică
totdeauna lucrurile sunt ceva mai complicate decât pot fi ele bănuite din birou.
Unul dintre argumentele aduse pentru a ne pune intenţiile într-o lumină cât mai favorabilă a fost acela că
simulăm o cercetare pentru un obiectiv de tip culoar, adică aplicabilă, de exemplu, unui proiect de
autostradă. Ce am face dacă am primi spre evaluare, ca arheologi, un proiect al unei construcţii care se
întinde pe 155 de kilometri? Probabil că am consulta imediat nişte baze de date, dacă există; am transfera
traseul pe Google Earth şi am privi „vulnerabilităţile”, mai ales traversările peste râuri; ne-am uita, eventual,
nu doar după actualele râuri, ci şi după urmele braţelor moarte de apă, mai ales în zona de câmpie.
Întreg eşafodajul tehnologic al acestui proiect de cercetare este un lucru destul de complicat, în ale cărui
detalii nu vom intra aici şi acum; vom încerca însă să lămurim, deocamdată, partea cu „fotografia aeriană”,
care este o componentă-cheie a tehnologiei propuse.
Imaginea satelitară este în vârful acestei piramide; de acolo începe orice cercetare (şi ar fi bine dacă nu s-ar
opri acolo). Avantajele sunt evidente: este o resursă gratuită, disponibilă de la orice calculator conectat la
Internet, pentru oricare zonă a ţării (sau a lumii), ba are chiar nişte facilităţi precum istoricul de fotografii
(„historical imagery”), sau nişte unelte simple de desen. Formatul cel mai consacrat al Google Earth (cu
extensiile kmz sau kml) este compatibil cu toate aplicaţiile GIS, deci orice activitate utilă via Internet poate fi
stocată şi refolosită mai târziu. Dezavantaje?... Mai multe. Unul ar fi proiecţia, fiindcă orice produs rezultat
dintr-un proiect naţional trebuie să fie exprimat în coordonate Stereo 70; problema aceasta, frecvent invocată
de arheologii români, este falsă, fiindcă de conversii între sistemele de proiecţie oricum nu scăpăm, GPSurile funcţionând – cele mai multe dintre ele – în proiecţia geografică, cu WGS 846 (așadar, aceeași cu cea
folosită de aplicațiile Google). Un dezavantaj cert, însă, este rezoluţia slabă. Din păcate, pe această linie nu
putem aştepta „progrese”, pentru că nu este o problemă tehnologică, ci politică, numită uzual „lupta antiteroristă”.
Ortofotografia naţională, realizată pornind de la misiuni militare de mare înălţime, dar distribuită de ANCPI,
nu este atât un substitut al fotografiei satelitare, cât un necesar complement7. Există deja câteva seturi
complete de fotografie aeriană la nivel naţional (ediţiile 2005, 2008-2009, 2012, şi se lucrează în continuare),
ceea ce reprezintă o mare şansă, dar şi o problemă: această resursă nu este totdeauna gratuită8, şi chiar dacă
ar fi – tot ar solicita soluţii adecvate proiectelor cu interese geografice mai largi9. Produsele româneşti sunt
4

Ambiţie legată de condiţiile tipice de competiţie, care seamănă, în mare măsură, cu o licitaţie: promiţi mult, pe bani
puţini – ai o şansă. Problemele adevărate apar, totdeauna, după câştigarea „licitaţiei”.
5
Aplecarea către „tehnologii”, la rândul ei, se datorează aceluiaşi cadru competiţional de la Parteneriate, respectiv a
condiţiilor impuse de organizatori. Nu spun că este rău, sau bine, spun doar că, fără acest „stimul”, probabil că atenţia
noastră ar fi fost mai puţin îndreptată către ceea ce înseamnă, de fapt, o „tehnologie”.
6
Iar GPS-urile care fac automat conversia între Stereo 70 şi WGS 84 nu sunt de cea mai mare încredere, nefiind clar
dacă folosesc sau nu algoritmul recomandat de autoritatea naţională în materie. Oricum, există utilitare cât se poate de
simple şi eficiente, oferite de ANCPI, pentru a rezolva conversiile de date (vezi TransDatRO vers. 4 şi
ShapeTransDatRO v. 1 la http://www.ancpi.ro/pages/download.php?lang=ro) .
7
Despre nevoia de a avea cât mai multe fotografii asupra aceluiaşi obiectiv, am scris în numeroase rânduri şi am să
revin şi în acest material, cu mai multe explicaţii. Insistenţa se datorează dorinţei ca toţi arheologii să înţeleagă
problema şi sunt gata să înfrunt consecinţele plictiselii.
8
În principiu ortofotografia se vinde, în „trapeze” de 2,5 x 2,5 km, la ANCPI. Accesarea imaginii pe portalul ANCPI
(http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html) este doar un sfert de soluţie. La momentul curent, însă, trecând
repede peste istoricul „soluţiilor”, MNIR beneficiază – ca instituţie a Ministerului Culturii – de gratuitate pentru aceste
produse, graţie unui protocol cu MAPN.
9
Un singur set de ortofotografie de la MAPN, la nivel naţional, solicită un spaţiu de stocare de peste 5 TB; dar, cum
orice om raţional face şi „backup”, este vorba despre 10,4 TB pentru fiecare set de date. Aceasta înseamnă servere (da,
la plural) sau soluţii similare (unităţile de stocare tip NAS sunt acum cele mai economice).

28

Teodor
furnizate în proiecţia naţională, desigur, şi au acoperire la nivelul întregii ţări. Rezoluţia este aceeaşi cu cea a
imaginii satelitare, din aceleaşi raţiuni (se consideră că o fotografie mai detaliată de un pixel la 0,5 m ar
facilita pregătirea unor atentate...). Pentru a concluziona chestiunea, ortofotografia oficială nu este un
concurent, nici un înlocuitor al fotografiei satelitare, aducând doar material comparativ. Pentru aplicaţiile
GIS ortofotografia naţională este soluţia recomandată.

Figura 1.
Ierarhia imaginilor aeriene în
cercetarea arheologică şi
utilitatea în cercetarea
terestră.

Criteriile de calitate, atât ale fotografiei satelitare, cât şi ale fotografiei militare de înălţime, se reduc la un cer
senin, o acoperire de nor sub 1% şi o atmosferă cât de cât clară (mai sunt şi altele, desigur, dar aici am intra
pe un tărâm al tehnicii dincolo de scopurile acestui material); nimic despre anotimpuri sau despre stadiul de
cultură. Cercetarea arheologică de teren are nevoie, însă, şi de imagini cu rezoluţie mare, şi de zbor comandat
în perioade de optim al vegetaţiei, şi de o combinaţie de condiţii tehnice care să transforme banala fotografie
în instrumente de lucru (aşa, la plural). La acest moment, soluţia cea mai sigură, care îndeplineşte toate
condiţiile dorite, este achiziţia de imagine din dronă. Drona, însă, are şi ea dezavantajele ei (ca oricare alt
lucru pe lumea aceasta), chiar în condiţia în care proiectul de cercetare are propriile unelte. De departe, cel
mai problematic aspect este autonomia de zbor, ceea ce face ca o acoperire completă a traseului nostru de
155 km să nu fie fezabilă nici măcar din 200 de misiuni puse cap la cap, costurile cumulate (financiare şi de
timp, adică tot financiare) fiind considerabile. Cunoscând aceste aspecte încă din stadiul de proiectare, am
luat în calcul un instrument intermediar între ortofotografia militară şi misiunea UAV (vezi Figura 1), anume
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avionul sportiv. Cu un astfel de aparat de zbor, distanţa de la Piteşti la Dunăre, pe cale (deci urmărind fiecare
cot al frontierei), se parcurge în puţin peste o oră. Teoretic, după cele două ore petrecute în avion, ne
întoarcem la sol cu câteva mii de fotografii, din care am putea confecţiona toate instrumentele despre care
vorbeam, la o rezoluţie superioară ortofotografiei militare, şi în momentul ales de noi10.
Doar că totdeauna este mai uşor de imaginat, decât de pus în practică. Ceea ce doream noi, în fapt, este un
proiect tehnic unic în Europa, şi este unic, între altele, fiindcă nu este uşor. Nu am să intru aici în detalii11, ci
am să descriu doar schematic condiţiile tehnice ale zborului cu avionul sportiv. Două aparate fotografice au
fost montate pe un cadru metalic fixat pe burta avionului: unul orientat vertical (sau nadir), celălalt oblic12,
ambele declanşate la un număr de secunde prestabilit13, având o autonomie de funcţionare de aproximativ 80
de minute (la echiparea actuală), colectând deci date pe toată durata zborului spre Dunăre. Un al treilea
aparat fotografic este folosit liber din carlingă, pentru achiziţia de „oblice lungi” („high obliques”), pe una
dintre lateralele avionului (ambele fiind disponibile, de pe locul din spate), folosind repere prestabilite în
GPS. Pentru a oferi libertate de acţiune fotografului din carlingă, echipajului de zbor i-a fost adăugat un
navigator14. Traseul a fost prestabilit, cu coordonate GPS la fiecare kilometru. Traseul spre Dunăre a fost
proiectat astfel încât să suprapună cât mai fidel linia fostei graniţe romane (cu excepţii care nu vor fi
explicate aici), pentru achiziţia de fotografie verticală (prioritară la traseul spre sud). Acelaşi aliniament este
vizat şi pe drumul de întoarcere, doar că pentru fotografie oblică manuală, deci acel traseu va fi paralel cu
primul, fie la vest de aliniament (pentru un zbor de după-amiază), fie la est de el (pentru o misiune matinală).
Ecartul optim între cele două trasee – aşa cum s-a demonstrat în practică – este de cca 2 km, pentru înălţimi
între 600 şi 1000 m.
Următorul „palier” de fotografie aeriană este drona, care este şi instrumentul cel mai frecvent utilizat în
proiect (s-au făcut cca 70 de misiuni până la acest moment). Acest tip de cercetarea aeriană a donat
proiectului de cercetare, până aici, cele mai multe informaţii utile – instrumente de analiză GIS, fără de care
un proiect de cercetare a unui obiectiv liniar este orb şi surd (chiar dacă nu totdeauna mut).
În fine, pentru a epuiza comentariile minime pentru Figura 1, tabloul este completat de cercetarea la sol.
Teoria spune că cercetarea la sol este cea care confirmă – sau infirmă – ipotezele de lucru formulate pe
analiza materialului imagistic; în realitate, relaţia este mult mai dinamică. Practica a demonstrat că misiunile
aeriene de tip dronă trebuie pregătite prin misiuni la sol, în primul rând pentru a preciza care sunt obiectivele
– mai ales care este ordinea de prioritate a obiectivelor –, dar şi pentru a putea alege corect punctele de
decolare, sau pentru a cerceta stadiul de cultură agricolă, inclusiv a evalua eficienţa proiectatei misiuni.
Prestabilirea punctelor zero ale unor astfel de misiuni este prima condiţie pentru ca proiectul misiunii să
poată fi util; autonomia redusă de zbor (maximum 15 minute, cu 6 m/sec, dar practic 13 minute) presupune
cel puţin tentativa de a folosi cât mai eficient unealta, de-a o ţine în aer cât mai mult asupra obiectivelor de
interes (iar nu în drum spre acestea). Condiţia din urmă s-a demonstrat, de multe ori, dificil de aplicat, iar
fără cercetare prealabilă rezultatele nu pot fi decât slabe, în majoritatea situaţiilor.
10

Oricare platformă de fotografie satelitară (Google, Bing și altele), ca şi oricare ansamblu de ortofotografii naţionale,
fac mozaic din imagini culese în momente diferite al anului (şi în ani diferiţi), ceea ce alcătuieşte, de fapt, un tablou
neomogen de lucruri care, în realitate, nu se compară. O misiune de avion care ar colecta toate datele esenţiale într-o
singură oră ar oferi, evident, un ansamblu unitar (stadiu de vegetaţie, direcţie a luminii, culoare şi intensitate etc.).
11
Mai ales că ele sunt deja publicate (Teodor et al. 2015). Aici prezint, cu prioritate, produsele acestor misiuni şi
utilitatea lor arheologică.
12
„Low oblique” – vezi partea finală a articolului introductiv din acest volum, unde se explică şi de ce fotografiile
oblice sunt necesare în producţia de ortofotografii.
13
Calcul relativ complicat, implicând rezoluţia aparatului fotografic, viteza de croazieră şi altitudinea teoretică de zbor.
14
Piloţii sportivi de obicei activează în raza aerodromului, într-un peisaj foarte bine cunoscut, deci nu au nevoie de
GPS. Chiar şi atunci când au un zbor mai lung (de pildă pentru a ateriza la alt aeroclub, din alt oraş), piloţii merg încă
pe vechiul stil de navigaţie, tip cap-compas. În consecinţă, marea majoritate a piloţilor de avion sportiv nu au practica
utilizării GPS-ului în misiune, deci nu pot executa – singuri – misiuni complicate, cu multe viraje şi cu obligaţia de a
zbura pe un traseu fix şi de precizie, cam ca trenul pe şine... (erorile admise de la traseu sunt de numai 200 de m, ceea
ce este foarte puţin pentru un avion, la viteza de croazieră). De aici, nevoia unui navigator. Primul zbor-test a
demonstrat că un singur pasager (non-pilot) nu poate acoperi corect atât sarcinile de navigaţie, cât şi pe cele de
fotografiere. Pentru zborul „util”, din 29 iulie 2015, navigatorul nostru a fost Carmen Bem, unul dintre puţinii arheologi
români (din sudul României) cu experienţă în zborul de cercetare arheologică, inclusiv cu navigaţia pe GPS. De aici mai
rezultă ceva, şi anume că nu oricare avion sportiv poate fi folosit în astfel de misiuni (precum cele proiectate de noi),
fiind necesară o carlingă cu (minimum) trei locuri.
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Cercetare aeriană în treimea nordică a zonei de interes a proiectului
Descrierea exhaustivă a cercetărilor aeriene, pe toată lungimea de graniţă romană analizată, ar avea
dimensiuni greu de controlat, sau chiar de citit. De aceea, m-am oprit asupra zonei de nord, aflată în judeţul
Argeş, care este şi zona cu cele mai mari provocări.
Figura 2.
Harta graniţei romane pe teritoriul
judeţului Argeş, la sud de râul Argeş.

31

Frontiera văzută de sus
Problemele evocate vin din situaţia de plecare a cunoştinţelor noastre despre geografia frontierei romane. Am
să reiau aici o chestiune esenţială pentru înţelegerea contextului de cercetare. Segmentul analizat în proiect,
de la Dunăre la râul Argeş, se poate împărţi în 3 sectoare distincte: a) cel de sud, până la râul Vedea (şi care
se încheie în faţa fortului Gresia), caracterizat prin prezenţa neîntreruptă a valului de graniţă; b) cel median,
în care frontiera este definită de cursuri de apă, respectiv Vedea, pe cea mai mare parte a acestui tronson,
apoi Cotmeana, fiind deci un sector de ripa15; c) cel de nord, în care frontiera traversează mai multe
interfluvii pentru a ajunge la râul Argeş, care este cursul de apă cel mai important din întregul traseu al Limes
Transalutanus.
Aşa cum era de aşteptat, ieşind în câmp deschis, la nord de Urlueni, frontiera romană este din nou însoţită de
un val care marchează limita imperiului; doar că, din nefericire, acest val nu este cunoscut decât pe nişte
tronsoane (vezi Figura 2). În fapt, la debutul acestui proiect, era cert doar segmentul de 2 km de la est de
Urlueni şi segmentul de cam aceeaşi lungime dintre Albota şi Piteşti, adică cca 4 din 58 km.
În ciuda marilor probleme din sectorul nordic, el nu a constituit o prioritate a primului an de cercetare; oricât
ar părea de curios (însă doar la o evaluare sumară), fiindcă am preferat să acordăm prioritate sectorului sudic,
mai bine conservat, care permitea, de o manieră mult mai promiţătoare, definirea tuturor caracteristicilor unei
frontiere romane în Câmpia Română. Chiar şi aşa, în acest sector nordic s-au realizat nu mai puţin de 26 de
misiuni dronă (dintre care, însă, 10 pentru „experiment”, deci în acelaşi perimetru).
Misiunea de avion – Wilga – a avut loc pe 29 iulie 2015, într-un moment teoretic nu foarte favorabil din
punctul de vedere al culturilor agricole. Problemele cele mai mari însă nu au venit de aici, ci din condiţiile de
zbor, mai defavorabile decât anticipasem la sol; la peste 500 de m altitudine începea să se interpună pâcla,
motiv pentru care am preferat să nu mergem la altitudinea planificată de 1000 de metri, alegând un plafon de
zbor de 600 de m16, în speranţa că măcar fotografiile oblice din carlingă vor fi utilizabile.
Chiar şi aşa, cele peste 3000 de fotografii cu care ne-am întors la sol au constituit un enorm material
documentar, compus din fotografii oblice automatice, cele verticale17, cât şi cele oblice manuale.
Documentația a fost deja exploatată într-un articol publicat în Marea Britanie, pe site-ul unui grup
internaţional de fotografie aeriană de uz arheologic (Teodor et al. 2015).

Hotarul, cadru de cadru
Obiectivul principal al oricărei misiuni aeriene la nord-est de Urlueni a fost acela de a aduce elemente
suplimentare faţă de situaţia anterior cunoscută. Harta de la Figura 3 prezintă principalele categorii de
elemente care se constituiau în puncte de plecare, respectiv traseul cert al valului, segmentele presupuse, cât
şi cele doar probabile.
Mărturia cea mai importantă asupra valului din apropierea satului Urlueni este şi cea mai veche: Pamfil
Polonic nota în caietul său că a putut urmări troianul, la est de Urlueni, pe o distanţă de 8 km, pornind de la
terasa orientală a Cotmenei şi până la pământurile satului Vlăşcuţa18, dar că după acel loc, spre nord, nu l-a
mai găsit nicăieri, decât mult mai departe, în preajma satului Albota. Foarte important pentru căutările
noastre, Polonic menţionează că a făcut inclusiv anchetă socială, dar că nimeni nu ştia nimic despre un troian

15

De unde cuvântul românesc „râpă”. Ceea ce este important aici – după chiar modelul cuvântului românesc – nu este
cursul de apă (cele două râuri amintite sunt departe de a fi impresionante), ci terasa lor relativ înaltă (cca 20 m sau mai
mult) şi abruptă, ceea ce face inutilă construcţia unui obstacol artificial, de tip vallum.
16
Opţiunea a fost dureroasă, fiindcă sacrificam astfel posibilitatea obţinerii de ortofotografie, datorită „acoperirii”
insuficiente (vezi explicațiile din finalul articolului introductiv referitoare la tehnica de producţie a ortofotografiilor).
Am testat, chiar şi în aceste condiţii improprii, realizarea unor modele-teren, tentative care au confirmat problemele care
apar în situaţia în care „acoperirea” scade sub 60%. O definiţie foarte scurtă a „acoperirii” este procentul în care două
fotografii succesive se suprapun. Suprapunerea ideală este peste 80%, pentru ca numărul de puncte comune, între două
fotografii succesive, să fie suficient de mare, evitând astfel „curbarea” modelului şi alte aberaţii tehnologice.
17
Doar fotografiile automatice realizate în primele 20 de minute s-au demonstrat utile, pentru că problemele cu
eşapamentul avionului nu au putut fi depăşite complet.
18
Teodor 2013, 208, respectiv fila 125 a originalului.
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la nord de Vlăşcuţa, topograful presupunând chiar că nu a existat niciodată, câtă vreme amintirea lui s-a
pierdut din tradiţia locală.

Figura 3. Harta valului aflat la nord-est de Urlueni.
Polonic nu menţiona nici direcţia troianului urmat de el pe cale, nici cotul de la izvoarele văii Leru Mare,
însă această schimbare majoră de direcţie, de circa 70o – una dintre puţinele, de altfel, de pe traseul frontierei
romane – era certă de la început, rezultând din câteva indicii. În primul rând, primii doi kilometri de lângă
Valea Cotmenei sunt cunoscuţi cu certitudine, valul fiind vizibil pe oricare sursă de fotografie aeriană (fie
Google, Bing, sau ortofotografiile româneşti), pe o distanţă de cca 2,5 km (2,569 km exact). Mai mult, el este
identificat pe o lungime de 2,4 km în Planul Director de Tragere (3544/1953 şi 3644/1952), sub numele
explicit de Valul lui Traian19. Orientarea generală a troianului este de 62o. Este însă limpede că, pentru a
ajunge pe pământurile satului Vlăşcuţa, este necesar un cot, orientând valul spre nord, poate cu o uşoară
deviere vest.
Valoarea acestui viraj, spre nord, este sugerată de o a doua relatare, mai recentă, pe care o datorăm Ioanei
Bogdan Cătăniciu (1997, 84), care scria că într-o periegheză din anii ’70 a putut urmări troianul până în
partea răsăriteană a Pădurii Hârseşti, mai exact la nord-est de pădure; din acel loc, mai departe, nu a mai

19

Două lucruri ar mai fi de menţionat în legătură cu însemnările PDT: în primul rând ar fi cota valului, de +0,1 m, ceea
ce nu poate fi decât ori o greşeală, ori o aproximare (dar nu o măsurătoare), fiindcă inclusiv astăzi înălţimea conservată
a monumentului este, pe acest sector, mai mare. Al doilea fapt ar fi că troianul era însoţit, în jumătatea lui occidentală,
de un drum de ţară, construit însă nu pe val, ci alături, la nord (prezent pe PDT; astăzi drumul nu mai există). Situaţia se
adaugă la multe altele în care valul antic este luat de reper peisagistic şi folosit, dar mai degrabă ca limită de proprietate
decât ca drum util (în ciuda percepţiei populare că el ar fi un „drum”).
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găsit nimic notabil, decât o movilă pe care o bănuia că ar ascunde un turn de supraveghere20. Am căutat
îndelung, pe toate sursele disponibile de imagine aeriană, o sugestie oricât de discretă asupra poziţionării
concrete a acelui fragment de val despre care scria colega noastră, găsind, până la urmă, un mic fragment,
extrem de discret, în chiar unghiul făcut de pădure, la nord-est (marcat cu săgeată albă la Fig. 3).

Figura 4. Fotografie aeriană oblică, 29 iulie 2015, misiunea Wilga.
Partea centrală şi estică a valului de la Urlueni, vedere spre ESE.

Rezultă din acestea, cu claritate, că troianul îşi schimbă cursul21, din chiar punctul unde se pierde, cu 64o,
aproximativ pe direcţia nord (358o). Pentru a identifica acest sector de troian, între obârşia Văii Leru Mare şi
Pădurea Hârseşti, au fost organizate trei misiuni dronă, pe acest interval, fără a se obţine informaţii
suplimentare, ceea ce înseamnă, simplu, nu doar că valul – dacă a existat – „nu se mai vede”, însă şi faptul că
nu mai există nici un fel de profilare pe care modelele-teren le-ar fi putut pune în evidenţă. De aceea
misiunea Wilga – de cercetarea aeriană din avion – din 29 iulie avea să fie importantă.
Fotografia reprodusă la Figura 4 reprezintă partea centrală şi estică a valului vizibil la răsărit de Urlueni,
văzut din dreptul Cotmenei. Două zone prezintă un interes special: prima este cea din dreapta imaginii, adusă
în detaliu la Figura 5. Este zona centrală a tronsonului în discuţie, aflată la intersecţie cu Valea Leru Mic.
Acolo vedem marcată poziţia unei anomalii, de culoare roşcată, care ar putea semnala poziţia unui turn. Nu
este nici unul dintre turnurile descoperite în 2012 şi marcate ca atare la Figura 4. Este un al treilea turn –
desigur, dacă va fi confirmat. Interesantă este relaţia spaţială între aceste trei poziţii; dacă între primele două
turnuri distanţa este de 752 m, între turnurile 2 şi 3 distanţa este de aproximativ 686 m. Media acelor distanţe
este de 719 m, iar dublul este de 1438, adică destul de aproape de o milă romană (1479 m). Menţionez că pe
sectorul sudic al frontierei romane asemenea prezenţe ritmice ale turnurilor nu au fost sesizate.

20

Din păcate acea movilă nu poate fi identificată la NE de Pădurea Hârseşti, nefiind consemnată pe nici o hartă, mai
nouă sau mai veche; tentativa de a o găsi, pe 5-6 surse de imagini aeriene diferite, a eşuat. Singura movilă certă la nord
de Pădurea Hârseşti se află la 1,5 km distanţă de pădure, fiind puţin probabil ca Bogdan Cătăniciu să se fi referit la ea.
Pe de altă parte, dacă am considera că movila este – posibil, nu? – turn al frontierei, atunci traseul ar devia, din nou, cu
aproape 7 grade spre est. Scenariul este plauzibil, câtă vreme aceste schimbări de direcţie (aparent nemotivate, în plină
câmpie) ţin traseul pe linia de maximum a cotei de teren, evitând astfel locurile mai joase care – vai, ştim din experienţă
– ţin apă şi sunt mlăştinoase.
21
O expresie mult mai exactă ar fi „graniţa îşi schimba cursul”, fiindcă – aşa cum vom vedea mai departe – nu există
nici o certitudine că graniţa era marcată, pe toată lungimea (la nord de Urlueni), de un „val”, sau de orice altceva, de
pildă o palisadă.
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Figura 5.
Detaliu din fotografia de la
Figura 4.
Intersecţia troianului cu Valea
Leru Mic.

În partea stângă a Figurii 5 vedem două secţiuni arheologice (vizitate deja la sol), de o parte şi de alta a
Lerului Mic. Nu cunoaştem alte săpături arheologice, în zonă, decât cele făcute de Ioana Bogdan Cătăniciu,
în anii 1970, dar acum aflăm şi unde au fost ele realizate: în marginea unui torent! (probabil pentru a nu
periclita producţia de grâne a ţării....).
Figura 6.
Detaliu din fotografia de la
Figura 4.
Cotul spre nord al troianului de
la Urlueni, lângă Valea Leru
Mare (în plan mai îndepărtat).

Pe detaliul de la Figura 6 vedem un alt lucru interesant: virajul făcut de troian spre nord, până acum doar
bănuit, dar nu văzut – în ciuda faptului că pentru a-l găsi am făcut acolo, în aprilie 2015, o răbdătoare căutare
la sol, exact în acel loc. Acel viraj se vede, oarecum, şi pe ortofotografie, dar nu de o manieră indiscutabilă.
Oricum, nu se mai vede nimic la 100 de metri nord de acel drum. O diferenţă între ceea ce sugerează
ortofotografia şi această oblică îndepărtată este aspectul virajului: unghiular pe ortofotografie (aşa cum ar fi
trebuit să fie), dar mai degrabă ca o curbă pe fotografia de la Figura 6 (unghiul destul de razant şi terenul cu
uşoare denivelări pot fi însă responsabile de această aparenţă).
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Figura 7.
Traseul (teoretic) al
troianului între virajul
de la Valea Leru Mare
(săgeata albă din sud)
şi Pădurea Hârseşti
(săgeata albă din
nord).
Ortofotografie militară
2012.

Între numeroasele motive de a crede că de la Leru Mare valul roman se îndrepta sper nord, unul este
prezentat la Figura 7. La sud-vest de Pădurea Hârseşti este menționată pe DTM o vale a Troianului. Conform
unor reguli cu valabilitate practic universală, numele unei văi indică locuitorului din sat (aflat imediat la vest)
direcţia spre care merge acea vale; în cazul nostru, undeva la obârşia acelei văi ar trebui să găsim troianul.
Un alt toponim interesant, prezent pe aceeaşi hartă militară dinspre finalul secolului XX, este Dealul Drumu
Mare, curios, desigur, într-o zonă care nu este nici în lungul unei văi (pentru a fi un drum modern), nici pe
creasta dealului (pentru a fi un drum medieval), ci urcă dinspre sat spre cota maximă a terenului, pe la vest
de Pădurea Hârseşti. Pe această ortofotogramă (de o calitate excepţională) am descoperit şi motivul: o urmă
de drum. Urma nu a putut fi investigată pe teren, la ultima vizită (final de octombrie 2015), deoarece terenul
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era foarte moale şi nu se putea intra nici cu piciorul22. În fine, recent a fost decriptat și înțelesul Drumului
Mare: este un drum de epocă modernă, legând satele de pe Cotmeana (precum Bârla sau Martalogi) de
Costești, aflat în bazinul Teleormanului, spre nord-est23.
Existenţa unui segment de troian, la nord-est de Pădurea Hârseşti, era bănuită de mai multă vreme, aşa cum
deja am menţionat. O urmă discretă se vedea, de altfel, şi pe ortofotografia militară, însă pe o distanţă foarte
scurtă (cca 100 m), urmă care nu a putut fi confirmată pe o a doua sursă (fie ea altă ortofotografie, Google
Earth sau altceva). De aceea m-a bucurat apariţia – clară, de această dată – a segmentului de val pe
fotografiile din misiunea Wilga. Prima a fost o fotografie verticală, realizată pe traseul spre sud (Figura 8).
Figura 8.
Partea de nord a
Pădurii Hârseşti.

Fotografie verticală din
misiunea Wilga, 29 iulie
2015.Orientare NNV24.
Săgeţile indică traseul
troianului.

Urma troianului a fost însă văzută şi din carlingă, în timpul zborului, la întoarcere de la Dunăre, în ciuda
distanţei apreciabile (este virtutea vederilor oblice, aceea de a fi nesperat de clare!), rezultatul fiind prezentat
la Figura 9. Dincolo de mult căutata urmă a valului, pe fotografie mai sunt de făcut câteva observaţii: în
primul rând, urma este absentă şi la sud de pădure (în dreapta imaginii), şi la nord de drumul asfaltat. Un al
doilea lucru instructiv este modul cum colectează Zbâgleaza apele de pe câmp, până aproape de traseul
troianului, ceea ce înseamnă că troianul a fost construit pe partea cea mai înaltă a câmpiei.25

22

De la momentul realizării ortofotografiei (cel mai târziu 2012), pe teren a apărut şi o bandă asfaltată, pentru uzul
utilajelor unei mari ferme agricole – investiţie cu bani europeni, desigur. Această schimbare în peisaj ne-a permis să
intrăm în zonă, în mai multe rânduri, deşi condiţiile de rulare pe teren erau foarte grele; însă acest lucru a facilitat, de
pildă, misiunile de dronă, sau scurte (dar dure) incursiuni în teren, precum cea despre care voi relata mai jos.
23
Vezi articolul referitor la toponimie, în acest volum.
24
Orientarea fotografiei, împreună cu detaliul că a fost achiziţionată în drum spre Dunăre, poate nedumeri cititorul – şi
pe bună dreptate. Din motive tehnice care nu vor fi detaliate aici, ambele aparate fixe au fost montate cu orientare spre
coada avionului. Motivul, în esenţă, a fost legat de încercarea de a proteja cât mai mult lentilele de stropii de ulei încins
aruncaţi de eşapament.
25
Problema nu este doar una de vizibilitate (a gărzilor de pe val), ci şi una de protecţie a construcţiei de şiroaiele care se
scurg după ploaie sau la dezgheţ. Aşa cum scriam în altă parte (vezi articolul despre turnurile de pază), pe segmentul
sudic (în general mai bine conservat decât acesta) cele mai prost conservate părţi ale valului sunt cele în pantă. Motivul
este exact efectul distructiv al apei care se scurge pe o pantă.
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Figura 9. Fotografie oblică manuală spre est, în dreptul Pădurii Hârseşti.
Misiunea Wilga, 29 iulie 2015.

În 18 octombrie 2015 a urmat misiunea la sol, pentru confirmarea descoperirii. În ciuda terenului greu, am
făcut cei 435 de metri de la aleea asfaltată la pădure, am parcurs pădurea (165 m) şi am inspectat primii metri
la sud de pădure. În cele ce urmează prezint doar câteva concluzii ale acelei împrejurări.

Figura 10. Fotografie la nord de Pădurea Hârseşti.

Valul se află pe direcţia jalonului îmbrăcat într-un sac alb.

38

Teodor
În primul rând, terenul pe care a fost construit monumentul este complet aplatizat, sau este atât de aplatizat
încât fostul val nu mai poate fi sesizat. Motivul pentru care totuşi acest segment a fost vizibil din aer este
prezenţa masivă a argilei arse, chiar în bucăţi mari, iar pe alocuri chiar cu frecvenţă mare26, mai ales pe
jumătatea sudică, din preajma pădurii. Pentru a nu vorbi în abstract despre „prezenţa masivă”, şi pentru că
încă nu există standarde descriptive în materie, ilustrez cu fotografia de la Figura 11.
Figura 11.
Bulgări de argilă arsă
în terenul arat de la
nord de Pădurea
Hârseşti.

Aveam speranţe mari pentru ceea ce am fi putut găsi în pădure, acolo unde, cel puţin teoretic, nu s-a arat
niciodată27. Speranţele s-au împlinit doar pe jumătate, în sensul că valul era acolo, şi putea fi găsit relativ
uşor, dar dimensiunile măsurate sunt departe de a fi impresionante28. Am realizat acolo două profile
altimetrice, din ruletă, prima (numită Axul 1) la 62 de metri de capătul sudic al pădurii, al doilea (Axul 2) –
la 22 de metri de capătul nordic. Rezultatele sunt expuse la Figura 12. Valul se conservă pe o lăţime de 13-14
m şi pe o înălţime de 50-60 cm. Terenul pe care a fost realizat troianul este uşor înclinat spre vest, lucru mai
greu de perceput pe teren, cu ochiul liber, înclinaţia fiind foarte mică (mai puțin de un grad), respectiv 25-40
cm la 22 de metri de ruletă. Faptul în sine – scurgerea spre vest – a putut fi confirmată de faptul că apa se
strânge în intrândul de nord-est al pădurii29.
Dacă în pădure nu am putut face constatări asupra prezenţei argilei arse în compoziţia valului, am făcut unele
observaţii la sud de pădure; aici, practic, astfel de lucruri pot fi văzute foarte greu, și doar cu multă
perseverenţă. Este greu de înţeles de ce apar variaţii atât de mari ale materialelor de construcţii, la distanţe
atât de mici (sub 200 de m, de pe o parte pe cealaltă a pădurii), şi exclud din start povestea „ştiinţifică” a
incendiului30 pentru că şi arheologii ar trebui să fi aflat în şcoală că scheletul din lemn al valului nu putea să
ardă sub pământ, iar puţinele elemente supraterane nu ar fi putut provoca un incendiu atât de teribil încât să
ardă pământul pe sute de metri lungime.
26

Ceva similar am văzut doar la sud de Valea Urlui sau la nord de Valea Mocanului.
Planurile Director de Tragere (nr. 3544/1953 şi 3644/1952) prezintă Pădurea Hârseşti cam cum o ştim şi astăzi. Nici
Harta Szathmári (jumătatea sec. XIX) nu prezintă o formă sau mărime foarte diferite. Harta Specht are erori prea mari
pentru a fi considerată în localizarea unei păduri atât de mici (erorile curente sunt de peste 1 km).
28
Spre deosebire de structuri similare văzute în Germania, în păduri, unde se conservau profile de 2-3 m (de exemplu în
pădurea Pfahldöbel, lângă Friedrichsruhe).
29
Deducţia este confirmată şi de curbele de nivel din harta militară recentă. Cumpăna apelor se află la cca 135 m est.
30
Bogdan Cătăniciu 1997, 98-88.
27
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Dincolo de dezamăgire, cât şi dincolo de faptul evident că situaţia din Pădurea Hârseşti va trebui exploatată
cumva, pe viitor (deşi o săpătură pare puţin probabilă), rămâne această spinoasă problemă: acolo unde pentru
valul roman nu s-au folosit materiale arse, el este foarte greu de identificat. Ce ar fi de făcut?

Figura 12.
Axe topografice în
Pădurea Hârseşti, pe
direcţia 85o.

Atenţie: coordonate
asimetrice.
Linia întreruptă arată
tendinţa terenului (uşor
înclinat spre vest).

Evident, se pune şi problema urmăririi spre nord a valului de frontieră, sarcină care, din acest punct, nu pare
deloc un lucru simplu. Acum trei ani scriam despre movila Vlăşcuţa, aflată la 1,75 km nord de Pădurea
Hârseşti, observând că ea reprezintă aproximativ jumătatea distanţei între Urlueni şi Izbăşeşti, că ar putea fi –
eventual – chiar releul de vizibilitate între forturi (Teodor 2013, 75, 208). Problema este că, pentru a ajunge
acolo, valul ar trebui să schimbe din nou direcţia, cu 8 grade spre est. Nu aceasta ar fi problema cea mai mare
(deşi schimbările de direcţie, în câmpie, au totdeauna un bun motiv...); curios este că, în acest fel, traseul real
de la Leru Mare la Movila Vlăşcuţa ar trece, lângă Pădurea Hârseşti, la aproape 200 m de traseul ideal, o
eroare prea mare pentru inginerii romani, din câte ştiu eu. Traseul ideal între cele două puncte ar fi urmat,
destul de strict, cumpăna apelor, rămânând totodată perfect drept. Sigur, ne putem imagina un obstacol azi
invizibil, precum o mlaştină... Ele apar, în zona de câmpie, unde ai gândi mai puţin, pe locuri înalte şi plate,
numindu-se, în limba locului, găvane, în care apa bălteşte fiindcă nu există scurgere.
Atunci când cercetarea aeriană, în sine, devine irelevantă, se recurge la modelul digital al terenului31. Acesta
din urmă nu găseşte singur soluţii, dar oferă ipoteze. Un astfel de exemplu este Figura 13, în care am încercat
să rezum ceea ce se ştie şi ceea ce lipseşte pe traseul între Valea Leru Mare (în sud) şi Pădurea Grozeasca.
Practic, la nord de Pădurea Hârseşti nu mai ştim nimic sigur. Distanţa între elementele considerate certe
(segmentul de val de la nord de Pădurea Hârseşti şi segmentul de la Pădurea Grozeasca, vezi mai jos) este de
16,76 km (în linie dreaptă), ceea ce este enorm. Așadar, clarificarea traseului graniţei romane în această zonă
va solicita încă eforturi considerabile.
Modelul-teren sugerează însă că nu sunt – teoretic – foarte multe variante. Cursurile inferioare ale văilor din
regiune, deşi aproape permanent secate, au versanţi adânci, greu de trecut (ceea ce am experimentat și noi în
Inserția unui model-teren într-un articol despre cercetarea aeriană nu este nici o excepţie, nici o greşeală; este o
constrângere tehnologică. Dacă într-un curs universitar (dar nu în România, desigur) „cercetarea aeriană” şi „modeleleteren” pot face obiectul unor expuneri distincte, din raţiuni didactice suficient de clare, în cercetarea aplicată de teren
ele sunt doar două feţe ale aceleiaşi probleme: cum găsim un obiectiv liniar care nu se vede, deşi ştim sigur că este
undeva acolo?
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teren); de aceea, traversarea este puţin probabilă în dreptul toponimului Pădurea Bălăceanca, ci undeva la
mai la nord. În ceea ce priveşte următoarea traversare a unei văi majore, ea este sugerată de segmentul nordic
cunoscut; şi în acest caz, s-a preferat traversarea văii pe cursul mijlociu (Valea Bumbuenilor este lungă),
acolo unde diferenţele de nivel, de la terasă la fundul văii, sunt în jur de 10 m (sau un pic mai mult), dar nu
peste 20 de m, ca pe cursurile inferioare.
Figura 13.
Model-teren (SRTM-30) între Valea Leru
Mare (sud) şi Pădurea Grozeasca (nord).
Evaluare a posiblităţilor de traseu pentru
marcajul roman de graniţă.
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Modelul „fierăstruit” al traseului graniţei, aşa cum se vede la Figura 13, este atât rezultatul direct al adaptării
la teren, cât şi al unor reguli generale care se pot urmări pe tot parcursul: evoluţia frontierei pe cumpăna
apelor (sunt exceptate văile minore) şi traversarea văilor adânci pe cursurile superioare.

Figura 14. Fortul Izbăşeşti, vedere spre nord-est.
Fotografie oblică (misiunea Wilga), 29 iulie 2015.

Misiunea Wilga a mai clarificat un lucru important pentru zona discutată mai sus: ne-a arătat un drum vechi,
foarte probabil drumul roman care se apropie de fortul de la Izbăşeşti (Figura 14). Era limpede că graniţa
romană nu poate trece în proximitatea imediată a fortificaţiei, din cauza râpelor adânci care o mărginesc, ci
undeva la est, pe un teren mai plat. Apariţia drumului pe această fotografie32, cât şi direcţia în care evoluează
(est), nu numai că nu a fost o surpriză, dar a confirmat ipoteze pe care le consideram suficient de certe 33.
Atunci care ar fi importanţa fotografiei? Este mult mai mare decât ar crede un arheolog fără suficientă
experienţă în teren: ceea ce se vede de la distanţă, în perspectivă oblică, nu se vede pe câmp, nici dacă
privitorul stă pe obiect (mai ales atunci!). Verificarea în teren se poate face doar dacă arheologul pleacă de
acasă cu coordonatele exacte, căutând – ceva, orice artefact – pe acel aliniament. Ar putea să nu fie suficient
nici atunci şi să fie necesare mijloace de investigaţie geofizică, care nici ele nu garantează, în fapt, nimic.
Cursul inferior al Văii Târscov a beneficiat în cursul misiunii Wilga de toată atenţia. Zona este interesantă
pentru aspectul sălbatic, încă parţial împădurit, cu terase abrupte, bălţi şi mlaştini. Chiar dacă, din motivele
arătate, graniţa s-a aflat la est de această zonă, am presupus încă de timpuriu (Teodor 2013, 77, 132-133) că
aliniamentul ar fi putut fi folosit pentru supravegherea unei frontiere foarte expuse, dintr-o poziţie relativ
apropiată şi relativ protejată. Tentativele recente de a pătrunde în zona de la vest de vale – unde există câteva
zeci de obiective potenţiale – s-au lovit de împotrivirea terenului moale, care ne-a făcut să amânăm – din nou
– cunoaşterea mai detaliată a locurilor. Deocamdată trebuie să ne sprijinim exclusiv pe imaginile aeriene
(Figurile 15-18).

Se mai văd nişte urme liniare, marcate cu săgeţi galben deschis, greu de interpretat (poate fi o potecă recentă, dar
hărţile existente nu dau nici o sugestie), motiv pentru care m-am mulţumit doar să semnalez chestiunea.
33
Poziţionarea drumului explică mai bine acel turn exterior (o situaţie rară), aflat la SE de fort, care deci păzeşte
trecerea călătorilor prin râpa pârâului Alb – o zonă de mutuală vulnerabilitate.
32
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Figura 15. Cursul inferior al Văii Târscov. Vedere spre nord-est.
Detalii mărite la Figurile 16-18.

Un prim element ar fi un posibil drum (Figura 16), amenajat la sud-vest de impunătoarea formă de relief
(măsoară 400 de m de la vest la est), a cărei conformaţie – cu o creastă destul de ascuţită – pare să excludă
amenajări romane, altele decât un eventual post de observaţie. Dacă ceea ce se vede în această imagine va fi
demonstrat ca fiind un drum roman, atunci ipoteza de bază – utilizarea malului drept al văii ca bază de
supraveghere a frontierei – va fi confirmată.
Figura 16.
„Popina Târşceva” şi
un posibil drum vechi.
Detaliu din Figura 15.

Un alt detaliu interesant de la Figura 15, mărit la Figura 1734, este un promontoriu, aparent aproape complet
izolat de terasa dreaptă, respectiv o poziţie fortificată natural35. Detaliul este interesant, câtă vreme toate
forturile romane de la nord de Urlueni au o poziţie similară, cu trei laturi apărate natural. Promontoriul este
mic, de circa 80 x 50 m, cu o formă mai degrabă trapezoidală36, adică de dimensiuni ideale pentru o trupă
restrânsă, destinată supravegherii frontierei.
34

Formatul originar este de 4912 x 3264 pixeli, ceea ce permite redarea unor detalii la calitate mare.
Poziţia este apropiată, dar non-identică cu presupusa fortificaţie de la Pădurea Haínă, v.Teodor 2013, 77, 132, etc.
36
Ca fapt divers, pe ortofotografia din 2012 acest promontoriu era de jumătate împădurit.
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Figura 17.
O poziţie fortificată natural
(indicată de săgeată),
lângă toponimul Pădurea Haínă.
Detaliu din Figura 15.

În fine, un ultim detaliu se referă la înălţimile din jurul Puţului lui Costache, pe care se observă intersecţia
unor ramblee de natură necunoscută (Figura 18).
Figura 18.
O posibilă intersecţie de drumuri
lângă toponimul Puţul lui
Costache.
Detaliu din Figura 15.

Cum spuneam, următorul reper cert al graniţei romane se află la vest de pârâul Bumbuenilor (cel care, mai
jos, se numeşte Târscov), într-o poziţie aflată la aproape 6 km NNE de peisajele de la Fig. 15-18. Segmentul
de val, lung de 2150 m, a fost observat pe ortofotografii încă din 2012, mult înainte de a avea acces la
produsele de calitate ale MAPN; doar că pe noul set de ortofotografii lucrurile se văd mult mai bine (Figura
19).
Zona a fost inspectată de mai multe ori, în primăvara şi în toamna anului 2015, au fost realizate şi două
misiuni dronă, fără rezultate concludente – altele decât confirmarea rambleului. În ciuda unor căutări
insistente, pe distanţe mari, nu am reuşit să colectăm nici un artefact care să dateze obiectivul37. Valul nu este
însoţit de nici un fragment de argilă arsă şi nu se distinge în peisaj prin nimic special, nici prin culoare, nici
prin profil (deşi acesta poate fi pus în evidenţă de modelele-teren).

37

Cu excepţia unei monede din anul 1966...
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Figura 19. Segmente de val la vest de Pădurea Grozeasca.

Săgeţi roz – conductă dublă (şanţ dublu); verde – segmentul principal de val;
gălbui – un rambleu scurt. Ortofotografie militară (2012)

Singurul lucru frapant, pe teren, este un aliniament de bălţi, aflat la vest de rambleu, adică în poziţie uşor
superioară (terenul are o înclinaţie generală spre est, chiar dacă extrem de discretă). Nu este clar deloc dacă
şanţul vestic – clar vizibil pe cea mai mare parte a segmentului identificat – este rezultatul unei dislocuiri de
material, sau este pur şi simplu efectul băltirii (provocate de profilul rambleului, care se comportă ca un dig).
Mai este de menţionat că traseul în cauză figurează ca drum (mai exact potecă) pe Planul Director de
Tragere, cu diferenţe notabile în partea sudică (alt traseu), dar şi pe Harta Szathmári, de la jumătatea
secolului al XIX-lea; faţă de cel din urmă, diferenţele nu apar în partea sudică, părând aproximativ acelaşi
traseu38, o variaţie notabilă de curs apărând însă la traseul nordic.
Singurul lucru care poate proba că ne aflăm în situaţia unui rambleu, şi nu doar a unui drum medieval (sau
modern) este modelul teren obţinut din dronă. Figura 20 reproduce segmentul sudic, cu o reprezentare care
pune în evidenţă direcţia pantelor (Slope Shader).

38

Harta respectivă nu are precizia necesară pentru a testa că traseul unui drum este identic sau non-identic.
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Figura 20.
Model teren (UAV) pe
segmentul sudic al valului de
la Pădurea Grozeasca.
Reprezentare tip Slope Shader.
Cu săgeţi albe – valul.
Cu săgeţi albastre – o văiugă
naturală.
Cu săgeţi duble – secţiunile
altimetrice de la Fig. 21.

Studiind secţiunile altimetrice de la Figura 21 vedem, în exemplul de sus (axul A-B), profilul tipic al
rambleului, pentru 1,65 km (de la acest punct spre nord), având o profilare cu lăţime de peste 25 de m şi cu o
înălţime de aproape 40 cm; şanţul vestic are aproape aceleaşi dimensiuni (cca 20 m lăţime şi cca 40 cm
adâncime). Profilul se schimbă la sud de viroagă, şanţul apărând între două ridicături discrete. Proasta
conservare a acestui segment extrem sudic nu este de natură a surprinde, fiindcă în general conservarea
valurilor aflate pe pantă este foarte slabă.
Figura 21.
Secţiunile altimetrice
A-B şi C-D, de la Fig.
20.

Linia umbrită sugerează
tendinţa naturală a
pantei.

În partea de nord-est a fotografiei de la Figura 19 am pus în evidenţă şi un al doilea rambleu, care poate fi
urmărit pe maximum 786 m. În octombrie 2015 am vizitat poziţia respectivă (în ciuda terenului greu),
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constatând similitudinea celor două obiective: profil foarte discret (poate şi mai discret), bălţi aliniate la vest
de rambleu, cât şi absenţa oricăror artefacte. Privind situaţia în ansamblu, este foarte greu de explicat acest
rambleu. Lăţimea obiectivului este relativ mare39 şi pare să excludă un drum vechi. Pe de altă parte, un al
doilea val, la doar 700 de metri de cel lung şi pe un traseu paralel, este greu de explicat.
Privind evoluţia pe hartă a segmentului lung de val (Figura 19), se clarifică două lucruri: în primul rând
faptul că obstacolul artificial a trecut Valea Bumbuenilor în acea zonă, continuarea fiind de căutat pe malul
opus, estic; în al doilea rând, în ceea ce priveşte direcţia de deplasare, spre nord, el are cap compas forturile
de la Săpata. Cât de departe merge – sau nu – valul în acea direcţie este imposibil de spus, fiindcă intră sub
actualul sat Lăngeşti. Situaţia este însă analizabilă pe contextul general. Figura 22 aduce o altă fotografie
oblică din misiunea Wilga, care surprinde destul de bine acest context, mai expresiv probabil decât oricare
hartă.

Figura 22. Poziţia fortificaţiilor romane de la Săpata de Jos şi împrejurimile.
Fotografie oblică din avion, vedere spre nord, altitudine 600 m.

Imaginea de la Figura 22 explică opţiunile călătorului care pleacă de la Săpata de Jos, spre Albota, care se
află în lungul drumului naţional (săgeata superioară). Căile de comunicaţie sunt barate de câteva văi mici,
dar relativ adânci şi incomode, presupunând construcţia de poduri. Există trei direcţii vizibile de mişcare:
prima – pe interfluviul înalt dintre Cotmeana şi Pârâul Cetăţii, respectiv pe dealul care mărgineşte pe cel din
urmă; a doua – pe interfluviul dintre Pârâul Cetăţii şi Valea Ulmilor, străbătută acum de o şosea comunală
care leagă satele Lăngeşti şi Bumbueni; a treia, între Valea Ultimilor şi Valea Bumbuenilor, pe unde trece
şoseaua naţională. Prima variantă produce o direcţie relativ excentrică şi ar trebui exclusă40. A doua variantă
este posibilă, ieşind în zona locului unde drumul naţional coteşte spre nord-est, acolo unde, de altfel, este
cunoscut următorul segment de val roman (de o parte şi de alta a Hanului Stejarul); dezavantajul ar fi că ar fi
trebuit construite două drumuri militare: unul care să însoţească valul, aflat pe acest sector la vest de Valea
39

Nu a fost măsurată, în câmp fiind practic imposibil, fiindcă de la nivelul solului nu este deloc evident ce ar trebui
măsurat. În acest sector nu există acoperire pe misiuni dronă.
40
Periegheza la nord de fortul mare de la Săpata nu a produs nici un fel de rezultate care ar fi putut indica prezenţa unei
şosele romane.
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Bumbuenilor (şi, în principiu, la est de Valea Ulmilor), iar un altul care să scurteze drumul de la Săpata spre
Albota, la vest de Valea Ulmilor. Cunoscând modul „economic” în care acest limes a fost construit, sunt
înclinat să cred că un drum imediat la vest de Părâul Cetăţii nu a existat.
Aşa cum mai spuneam, toate fortificaţiile aflate la nord de Urlueni împart aceeaşi concepţie defensivă: o
puternică apărare naturală, în poziţii greu accesibile, invizibile dinspre graniţă, la o distanţă considerabilă de
obstacolul care marca frontiera. În cazul dublei fortificaţii de la Săpata, ea se afla, potrivit actualelor estimări,
la doi kilometri de graniţă. Cel mai probabil cetatea era legată de graniţă de un drum care străbate
aproximativ traseul uliţei din Lăgeşti, care traversează satul de la vest la est, de la malul Cotmenei la actuala
şosea naţională. De aici, drumul continua paralel cu marcajul de frontieră41. Este un drum lung, ocolitor,
pentru cine pleca din fortul de la Săpata, dar economic pentru traseul graniţei, deci pentru lungimea de
frontieră care trebuia păzită. Principala problemă aici nu este traseul graniţei, ci poziţia excentrică a
fortificaţiei, în căutarea unei poziţii apărate natural.

Figura 23. Hanul Stejaru. Ortofotografie militară, 2012.

Săgeţi albe: denivelare continuă peste câmpie şi pădure; săgeţi bleu: rambleu aparent în pădure.
41

Am o reţinere a numi acest obstacol „val”, câtă vreme nu mai sunt sigur deloc că vorbim despre un obstacol masiv, de
tip „zid”.
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Următorul segment de val (?) cunoscut este cel de la Hanul Stejaru, care este traversat de o urmă continuă
(Figurile 23-25), cu aparenţă de şanţ, care vine dinspre sud-vest (dinspre virajul şoselei naţionale SlatinaPiteşti) şi trece prin Pădurea Cătanei42. Urma este absolut dreaptă şi măsoară 1,4 km, dar nu poate fi regăsită
nici la vest de Pârâul Bumbuenilor, nici la est de Pădurea Cătanei.

Figura 24. Hanul Stejarul, ortofotografie din dronă, martie 2015.
Săgeţile au aceeaşi semnificaţie ca la Fig. 23.

S-au organizat mai multe cercetări în teren, atât în câmp, cât şi în pădure, fără a se reuşi clarificarea naturii
acelui segment lung de aproape un kilometru şi jumătate. Variaţia altimetrică, mai uşor de observat în câmp
deschis, este aproape nulă, fiind greu de hotărât pe care parte a şanţului s-ar fi aflat un eventual rambleu
(probabil spre vest, însă variaţia maximă de cotă este de 15 cm pe modelul digital!). În pădure variaţia
altimetrică nu poate fi observată, scoţând practic din discuţie un val vechi. Pădurea este prezentă pe PDT, cu
variaţii de formă nesemnificative, fiind de asemenea prezentă Harta Szathmári (cu variaţii care se datorează
mai degrabă erorilor de reprezentare, decât schimbărilor dramatice), ceea ce ne garantează că locul nu a fost

42

Este pădurea aflată la nord-est de han. Tomonimul este menţionat de Planul Director de Tragere.
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arat – cel puţin nu în ultimii două sute de ani. Dacă despre valul din Pădurea Hârseşti spuneam că are
dimensiuni dezamăgitoare, despre acesta pot să spun, simplu, că nu există.
Un rambleu am văzut totuşi în Pădurea Cătanei, traseul lui fiind indicat de săgeţile bleu de la Figurile 23 şi
24. Traseul său nu este tocmai drept, ci sinusoidal, şi pare rezultatul efortului făcut de pădurari (?) de a drena
apa din pădure spre Pârâul Copacilor, aflat spre est; aparent, glodul a fost scos de pe scurgere (nu se poate
numi „canal”) şi depus spre vest, creând impresia unui „val”, oricum nu tocmai continuu.

Figura 25. Hanul Stejarul, vedere oblică din dronă, pe direcţia Piteşti.
Pe traseul respectiv nu s-a găsit nici o dovadă, pe hărţi sau în teren, că ar fi existat vreodată vreo lucrare, în
epocă modernă, care ar putea explica „şanţul” vizibil pe imagistica aeriană. Pe de altă parte, nu prea se vede
un alt autor posibil al unei linii drepte lungi de 1,5 km, decât romanii. Foarte adevărat, absenţa oricărui profil
în Pădurea Cătanei aduce un argument decisiv împotriva prejudecăţii că obstacolul de graniţă al romanilor, în
Câmpia Română, ar fi trebuit să fie, peste tot, un „val” (respectiv un „zid” de pământ cu structură de lemn,
pentru a fi foarte explicit); în mod evident, în acest loc, nu este cazul. Trebuie de acum să luăm în
considerare şi o palisadă simplă, fără şanţ43 şi fără val.
Segmentul de „obstacol” de la Hanul Stejaru se află la 4 km NNE de valul de la Pădurea Grozeasca, fiind
primul orientat NE; de aici încolo frontiera romană îşi schimbă capul compas, pe direcţia Piteşti. De la
capătul nord-estic al Pădurii Cătanei până la următorul segment de val cunoscut sunt alţi 7 km, pe direcţia
NE (40o). Între cele două puncte s-a încercat identificarea traseului de graniţă şi în alte locuri, de pildă pe o
coastă despădurită aflată la nord de intrarea nord-vestică în Podu Broşteni44, care prezenta aparenţa unei linii
43

Palisada însă se construieşte într-un şanţ, necesar îngropării parilor de lemn. Vorbind despre un şanţ asociat unei
palisade, vorbim în fapt de un al doilea şanţ, adăugat ca obstacol suplimentar.
44
Poziţia mi-a atras atenţia de mai multă vreme, fiind de găsit, ca o linie triplă, la Teodor 2013, 92, fig. 36 (în partea
inferioară a desenului). Poziţia figurează, de asemenea, în centrul imaginii de la Fig. 26 din acest material.
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triple şi se afla foarte aproape de un traseu ideal între Pădurea Cătanei şi Poiana Roşie (toponimul
următorului punct de graniţă cunoscut). Analiza terenului a demonstrat că paralelismul celor trei linii care
urcau coasta se datorează unor lucrări de terasare, pentru o altă livadă (şi aceasta părăsită).

Figura 26.Pădurea Pârvu Roşu, pe terasa Albotei.
Săgeţile albe indică un segment de drum vechi.

S-au căutat soluţii la problema celor 7 km fără reper de traseu. O posibilă dezlegare s-a găsit în Pădurea
Pârvu Roşu (Figura 26). O inspecţie a terasei vestice, înalte, a pârâului Albota, a condus la descoperirea unui
scurt – dar interesant – segment de drum, care tipologic nu se încadrează în ceea ce am mai văzut în pădurile
patriei (Figura 27).

Figura 27. Drum vechi în Pădurea Pârvu Roşu.
Vedere spre vest, 23 martie 2015.
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Aşa cum se vede în fotografie, drumul are şanţuri laterale şi rambleu de cca 40 cm, având o lăţime de cca 2,5
m45, caracteristici care se regăseau pe toată lungimea de 80 de m, de la marginea terasei şi până la intersecţia
cu drumul actual (deloc amenajat...). Dincolo de această intersecţie, drumul vechi46 nu a mai putut fi găsit,
aceasta poate şi fiindcă se ajungea într-o poiană, respectiv în fosta livadă despre care vorbeam mai devreme,
care a suferit terasări, deci are suprafaţa modificată. Este posibil, iarăşi, ca actualul drum de acces prin
pădure, orientat aproximativ sud-nord, paralel cu marginea terasei, să fie tot un drum roman, care însoţea
frontiera păzită, însă nu am găsit urme de amenajare care să susţină ipoteza.
Motivul pentru care detaliul ne interesează într-o lucrare despre cercetarea aeriană este simplu: acum ştim
unde trebuie să căutăm trecerea peste Pârâul Albota. Segmentul de 80 m se îndreaptă direct spre partea cea
mai blândă a terasei, care poate fi coborâtă fără probleme; de altfel, acea coborâre pare amenajată şi ea, panta
fiind regulată. Locul se află la 600 m SE de traseul ideal al frontierei47 şi la 1600 m SSE de fortul de la
Albota. Pentru a înţelege şi mai bine relaţia spaţială, acest drum coboară pantele aceleiaşi terase pe care se
află fortificaţia romană (Figura 28).

Figura 28. Fotografie oblică asupra fortului de la Albota şi a împrejurimilor.

Misiunea Wilga, vedere spre SSE. Punctul roşu reprezintă poziţia drumului de la Fig. 27.

Desigur, pentru a evita o săpătură discutabilă, în pădure (problema fiind autorizaţia, desigur), pe acest drum
vechi ar trebui realizate carote, pentru a evidenţia stratigrafia obiectivului. În condiţiile financiare din 2015 –

45

Am făcut această periegheză singur, aşa că nu am putut face măsurători propriu-zise.
Este sigur vechi, fiindcă au crescut copacii pe marginile sale.
47
Nu este deocamdată chiar o „metodă”, dar sigur este un soi de practică: atunci când între două segmente cunoscute de
obiectiv liniar se află un interval mare (ca aici: 7 km), obişnuiesc să trag o linie „ideală” între ele, pentru a orienta
căutările din intervalul necunoscut. Această linie este utilă mai ales când se explorează detalii ale imagisticii aeriene şi
când contactul cu „ansamblul” tinde să se piardă; dacă în timpul explorării acea linie roşie se mai vede pe monitor – e
bine; dacă nu, înseamnă că am ajuns prea departe. Deşi soluţia liniei „ideale” a venit intuitiv, ea are bune corelaţii cu
proiectarea inginerească romană, care pleacă de la relaţia liniară dintre punctele din capătul proiectului, la care se
adaugă un „culoar de proiectare” (Davies 1998, în special fig. 5), în valoare de 10% din lungime, pe fiecare parte. În
acest caz, presupusul drum roman din Pădurea Pârvu Roşu se afla în interiorul culoarului, respectiv la 600 de metri de
linia „ideală”, adică având o abatere de 8,6%. Vezi şi Teodor 2013, 103-105, cu fig. 39.
46
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mai ales aşa cum arătau lucrurile în primăvară – nici nu s-a pus problema. Nu pot decât să sper că în anul
următor constrângerile financiare să fie mai îngăduitoare.
De fapt, pe o analiză mai atentă a conjuncturii de la Poiana Roşie, ar fi rezultat că linia ideală vine ceva mai
la est, iar segmentul de drum nu se află la 600 m vest, ci chiar pe ea; însă o asemenea analiză abia urma să
facem. La Figura 29 avem două vederi complementare, ambele plecând de la un SRTM-30. În stânga terenul
este colorat artificial, în funcţie de altitudine; în dreapta avem evidenţierea pantelor. Tabloul cuprinde tot
teritoriul dintre traversarea Teleormanului (undeva în dreptul satului Cerbu, de pe malul sudic) şi tronsonul
sudic al troianului de la Albota (aşa este cunoscut în literatură, încă de la Pamfil Polonic).

Figura 29. Două vederi de lucru pentru un „segment dedus”.
SRTM-30. Stânga: model-teren; dreapta: umbrirea pantelor.

Unghiul făcut de troian la extremitatea sudică a troianului „de la Albota”, în preajma toponimului Poiana
Roşie, a fost observat încă de la debutul acestui proiect, graţie calităţii superioare a ortofotografiei militare
din 2012 (accesibilă nouă din primăvara anului 2014). Trebuie să recunosc că faptul a părut, atunci, cel puţin
ciudat. Din acest motiv, atunci când a fost să aleg două „poligoane de încercare” pentru Experimentul Drona,
am ales acest perimetru al cotului de la Poiana Roşie, respectiv cel de nord (al doilea, cel sudic, fiind lângă
Roşiorii de Vede).
Câteva imagini din zona experimentală de la Poiana Roşie sunt deja accesibile publicului (Teodor, Ştefan
2014, 36, fig. 2); am să concluzionez doar că cele 4 misiuni (unele duble) în zonă au confirmat cotul spre sud
al troianului, şi încă 400 de metri de traseu pe direcţia SSE. Doar că, la sud de acel punct, nu se mai vedea
nimic, pe nici un fel de reprezentare. Când acest lucru a devenit evident, în octombrie 2015, am realizat o
periegheză, încercând să înţelegem „unde dispare valul”. Am găsit urme pe teren, extrem de sporadice, însă
cartarea lor a demonstrat că ele aveau o direcţie clară, din nou schimbată, spre SSV. Noul tronson determinat
avea şi el o lungime de aproape 400 m. Punând pe hartă toate datele, lucrurile au început să devină clare: de
ce virajul observat iniţial, şi de ce noua schimbare de direcţie. Motivul, greu de sesizat pe o hartă, chiar şi pe
o aplicaţie modernă, precum un GIS, devine evident pe teren: troianul evita astfel o viroagă, ţinându-se pe
cumpăna apelor; a fost necesară apoi o nouă corecţie spre SSV, pentru a se înscrie pe culoarul toponimelor
Poiana Roşie şi Poiana Bucica, practic un promontoriu între două viroage, în drum spre vadul Albotei.
Sunt aici de făcut câteva comentarii. Primul ar fi că execuţia acestui tronson s-a făcut dinspre râul Argeş spre
sud, iar nu invers. Lucrul este deosebit de evident din dublul viraj de la Poiana Roşie, care nu este decât o
corecţie de execuţie a planului. Un constructor care ar fi venit dinspre sud nu ar fi avut astfel de probleme,
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fiind suficient să continue, în linie dreaptă, tronsonul găsit de noi în periegheză, urmând a se întâlni cu
traseul cunoscut 2,7 km mai la nord. Situaţia aruncă o lumină interesantă asupra organizării limes-ului din
punct de vedere militar, confirmând presupunerea mai timpurie (Teodor 2013, 186) a existenţei unor
comandamente regionale, organizate în jurul fortificaţiilor majore. Primim, astfel, încă o confirmare a
existenţei unui important castru la Piteşti (Teodor 2013, 95-97).
Al doilea comentariu ar fi că tronsonul reconstituit prin periegheză nu prezintă absolut nici o încreţire de
teren care să sugereze un „val”, motiv pentru care traseul nu a putut fi evidenţiat nici pe ortofotografiile
realizate din dronă, nici pe modele-teren derivate, în ciuda rezoluţiei excelente: pur şi simplu nu era nimic de
văzut!
Al treilea comentariu adresează exact zona în care graniţa este „invizibilă”: pe tronsonul dintre dubla corecţie
de la Poiana Roşie şi vadul Albotei există nu mai puţin de trei toponime compuse cu cuvântul „poiană”48
(revezi Figura 29), ceea ce nu lasă loc de îndoială: zona a fost, până recent, puternic împădurită (încă este,
parţial). Să fie oare acesta motivul pentru care aici troianul lipseşte?...
Al patrulea comentariu ar fi că, deşi construcţiile militare romane au o anume previzibilitate, o rutină din
care nu se iese uşor – deci ar fi posibil să construim „reguli” (şi să formulăm criterii de căutare în teren) –
evidenţa arheologică mult mai evoluată din Germania mi-a demonstrat că, dincolo de orice reguli
constructive, un rol important l-a jucat totdeauna comanda militară. Cel mai frapant lucru de acest soi l-am
văzut acolo unde se întâlnesc graniţele din Raetia şi Germania Superior: dintr-o parte vine un zid; din
cealaltă parte – o palisadă. În acelaşi spaţiu geografic, în aceleaşi condiţii de mediu, romanii amenajează deci
diferit marcajul de graniţă, iar acest lucru în exact aceeaşi perioadă (Sulk 2015)! Concluzia este limpede:
comandatul regional este cel care are ultimul cuvânt, iar decizia poate fi luată la conjuncţia multor factori, de
la mediu la costuri, la resursele locale, dar un rol puteau juca şi preferinţele personale ale unui personaj
influent.
Dacă este aşa – atunci troianul cu argilă arsă de la Pădurea Hârseşti a fost construit de altă „garnizoană”, din
altă linie de comandă. Segmentele de val la nord de acest punct – de pildă cel de la Pădurea Grozeasca şi cel
de la Albota – nu au strop de argilă arsă... Graniţa celor două comandamente ar trebui să fie undeva în
preajma fortului de la Izbăşeşti.
La conjuncţia acestor raţionamente, vedem deci un comandant de la Argeş care-şi desfăşoară trupele spre
sud, construind un „zid” la câmp deschis, dar probabil doar o palisadă în tăieturile din pădure. Absenţa
oricărei urme de val în Pădurea Cătanei începe să fie explicabilă. Unitatea conceptuală a celor trei forturi de
la sud de râul Argeş pare să-şi găsească o raţiune dincolo de „un mediu asemănător”. Până şi distanţele încep
să semene: cca 2 km între fortul de la Săpata şi frontieră; sunt 1950 de metri din fortul de la Albota şi până la
cea mai plauzibilă traversare peste apa Albotei, graniţa nevenind nicăieri mai aproape. Oare ar trebui să
căutăm graniţa de la Izbăşeşti atât de departe?... Probabil nu atât de departe, din cauza configuraţiei terenului.

Concluzii
Am început acest material ca un raport de rutină despre cercetarea aeriană pe teritoriul judeţului Argeş49, dar
pe cât am avansat în expunere m-am văzut constrâns să aduc argumente din alte zone ale cercetării – fiindcă
aşa stau lucrurile, de fapt: cercetarea aeriană serveşte ipoteze de lucru, într-o primă fază, apoi este reorientată spre teren, cu alte ipoteze de lucru. Doar că ipotezele se „fabrică” în birou, din cele mai variate
argumente: hărţi, modele-teren (de fabricaţie proprie sau nu), toponime, analogii...
Fiindcă marea problemă în treimea nordică a zonei de interes a proiectului de cercetare este, deocamdată,
precizarea limitelor teritoriale ale Imperiului, materialul meu s-a referit la acele obstacole de graniţă,
indiferent ce vor fi fost ele, sau cum s-ar fi numit. M-am referit aici doar la problemele de delimitare a
graniţei imperiale, la est de râul Cotmeana, fiindcă aici sunt cele mai multe; o discuţie generală despre

48

Toate trei prezente pe harta militară din anii 1980.
Pretextul ei iniţial fiind susţinerea unei prezentări a cercetării la o sesiune organizată de muzeul argeşean (Piteşti, 29
oct. 2015).
49
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„obstacolele de graniţă” va trebui să includă obligatoriu referinţe la situaţia de la sud de râul Vedea, zonă
pentru care evidenţa este mult mai bună.
Lucruri certe, la acest moment, sunt puţine. Unul dintre acestea este că misiunea Wilga va trebui să continue,
iar condiţiile tehnice de execuţie să înlăture neajunsurile create de eşapamentul avionului. După depăşirea
acestor etape de „proiectare” şi testare, utilizarea avionului sportiv în achiziţia de date arheologice ar putea
deveni cea mai ieftină şi cea mai expeditivă manieră de informare despre potenţialul arheologic al unei zone.
Cu siguranţă vor mai fi realizate şi alte misiuni dronă – previzibil mai puţine decât cele deja înregistrate – pe
probleme punctuale. De aici încolo drona va avea mai degrabă misiuni „de precizie”, decât „de informare”,
ceea ce presupune lungirea termenului de execuţie în teren, de la o oră la o zi. Aceste misiuni de precizie însă
vor înlocui necesitatea realizării ridicărilor topografice prin mijloacele deja consacrate (respectiv cu staţia
totală), cel puţin în zonele neacoperite de vegetaţie înaltă, realizând reprezentări spaţiale de mare rezoluţie cu
costuri semnificativ reduse.
O altă constatare este aceea că planificarea cercetării – care riscă să devină o marotă a „proiectelor” – este,
pentru un proiect de teren, o chestiune fluidă, care se poate schimba de la o lună la alta; nu putem lucra, în
realitate, cu „planificare”, ci cu lista de priorităţi, la care trebuie să umblăm de fiecare dată când am lămurit
câte ceva.
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Sondaje sedimentologice
la Valea Mocanului

Constantin Haită, Eugen S. Teodor1

Rezumat
În campania de cercetări de teren din anul 2014, au fost realizate cercetări sedimentologice cu ajutorul unei
sonde de soluri în sit-ul de la Valea Mocanului. O serie de 13 carotaje a fost realizată pe un aliniament
perpendicular pe val, la o distanță de 4 m unul de altul, însumând o lungime totală de 48 m. O a doua
structură analizată este drumul din vecinătatea valului, cu un aliniament paralel cu acesta din urmă. În
această situație, au fost realizate un număr de 7 carotaje, la o distanță de numai 1 m unul de altul.
Cu excepția orizontului organic al solului actual (în această situație fiind vorba de un teren arabil), în care
sunt înregistrate cu carotiera două intervale de 15 cm, pentru următoarele niveluri, până la baza carotajului,
se utilizează un pas de 10 cm. Eșantioanele prelevate sunt analizate în laborator cu ajutorul unui
stereomicroscop, pentru fiecare interval și strat în parte fiind descrise: textura, structura, culoarea,
omogenitatea, gradul de compactare și natura incluziunilor. Corelarea stratigrafică a succesiunilor
înregistrate pe fiecare ax în parte permite unele observații asupra modului de realizare a acestor structuri.
Stratigrafia de ansamblu a zonei este reprezentată prin patru niveluri distincte.
1.

Solul actual, cu o grosime de cca. 30 cm, ce conține rare granule de lut ars la roșu.

2.
Nivel de paleosol, reprezentat de argilă siltică de culoare brun deschis, foarte compactă, la
adâncimea 30-70/80 cm.
3.
Orizont carbonatic al nivelului de paleosol, în care alături de argila siltică foarte compactă
apar carbonaţi de calciu fini, cu mărime și frecvență ce cresc odată cu adâncimea, de la câteva
procente până la la 30-40% (la -350 cm), de la dimensiuni milimetrice până la 1-2 cm.
4.

Roca de bază, reprezentată prin argilă siltică brun roșcată, foarte compactă.

În cazul valului, în partea centrală a succesiunii, deasupra nivelului 2, este observată o acumulare densă, cu
până la 80% de granule de lut ars, concentrate pe intervalul de adâncime 40-75 cm, reprezentând nivelul de
amenajare a structurii.

Cuvinte cheie: carotaje, sediment, val, drum, argilă.

1

Muzeul Naţional de Istorie a României, în ordine costel_haita@yahoo.com şi esteo60@yahoo.co.uk.
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Instrumentar, procedură
Apariţia acestui titlu la finalul raportului2 are la origine o împrejurare privind istoricul de finanţare a
proiectului. Conform contractului iniţial (semnat spre finalul verii 2014), valoarea financiară a primului
semestru – din cele patru3 câte numără proiectul – era de 7% din total. Drept urmare, pentru prima etapă au
fost prevăzute iniţial doar activităţi cât mai puţin costisitoare, fără investiţii în aparatură şi cu minimum de
deplasări.
Bugetul proiectului pentru prima etapă de execuţie a fost însă dublat, după jumătatea lunii octombrie, ceea ce
ne-a permis să proiectăm activităţi suplimentare, între care adăugarea acestor carotaje sedimentologice.
Scopul lor era de a obţine date despre stratigrafia unor obiective importante (valuri, drumuri), fără a recurge
la o săpătură arheologică clasică. Cea din urmă are dezavantajul de a fi lentă şi costisitoare, ca să nu mai
vorbim de obţinerea acordului de la proprietarii terenurilor, sau despăgubirile solicitate pentru pagubele
aduse culturilor agricole, sau de lentoarea acestor proceduri prealabile (în pragul iernii…).4
Figura 1. Sonda de soluri utilizată
pentru carotaje.
În imagine – instrumentul de bază,
fără prelungitoare.
Momentul surprins de fotografie este
operaţiunea de golire a sapei de
conţinut, pentru eşantionare.

Muzeul Naţional de Istorie deţine la acest moment două instrumente distincte pentru realizarea unor carotaje
geologice: o carotieră manuală (sondă de soluri) de 3,5 m (cu două prelungitoare de câte 45 de inches,
achiziţionate pe acest proiect) şi una cu percuţie mecanică pentru carotaje până la 10 m. Pentru aceste
2

Lucrarea a apărut, într-o primă formă, în Raportul de Etapă pentru anul 2014. Fiind o chestiune sensibilă, am
considerat necesară aducerea ei în acest volum, care nu este un raport pentru anul 2015, ci un raport – mai detaliat –
pentru toată activitatea depusă în proiect. Textul comunicării a fost revizuit.
3
Aceasta era situaţia în 2014. Între timp, prin Actul Adiţional 3, din martie 2015, s-a adăugat un semestru la termenul
de execuţie al contractului, devenind astfel 5 semestre.
4
Pe de altă parte, neîndoielnic, nimic nu poate fi la fel de clar sau expresiv ca o săpătură arheologică. Fideli crezului
nostru – exprimat încă din faza competiţiei – de promovare a metodelor non-invazive (sau invazive, dar de tip
chirurgical, precum în acest caz), vom recurge la săpătură arheologică doar atunci când vom considera că un lucru
(important în economia ansamblului) nu poate fi demonstrat altfel şi exact în punctul în care poate oferi maximum de
informaţie.
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carotaje – considerate teste prealabile – a fost folosită sonda de soluri (Figura 1), mai uşor de transportat
(cealaltă necesită capacităţi de transport mari, instalaţia având cca. 300 de kg), de operat şi de deplasat în
câmp.
Locul ales pentru aceste prime sondaje este poziţia deja frecvent evocată, la nord de Valea Mocanului. Au
existat mai multe motive de a proceda astfel, între care: este singurul loc de pe limes unde cunoaştem un val
şi două drumuri, într-un perimetru limitat; poziţia se află în imediata apropiere a unui oraş (adică loc de
înnoptare) şi a unui drum (adevărat – prost…); acelaşi perimetru este parte a experimentului dronă, deci va
avea o reprezentare foarte detaliată; acelaşi perimetru a avut parte de expertize geofizice (încă din aprilie
2013, înainte de a exista măcar o schiţă de „proiect”), care vor fi însă repetate şi extinse.
Figura 2. Planul axelor de
carotaj, la Valea Mocanului.
Punctele albastre reprezintă
cele 13 carote realizate
peste val, la distanţă de câte
4 m.
Fundal: ortofotoplan.

Zona aleasă pentru carotaj se află în marginea sudică a zonei experimentale de dronă (nr. 2), acolo unde
şoseaua judeţeană coboară spre Valea Mocanului (Figura 2). A fost notată în GPS poziția unde ar trebui
realizată secțiunea, precum și unghiul pentru realizarea profilului topografic5.
Procedural, s-a stabilit că sondajele manuale vor fi efectuate în linie, în lungul unei axe topografice
prestabilite, realizate la distanţe egale, care pot fi diferite, de la caz la caz, funcţie de natura prezumtivă a
obiectului studiat (mărimea dispersiei rămăşiţelor unui val este mult mai mare decât a unui drum, de pildă,
masa construcţiilor originare fiind în alte clase de mărime). Pentru val a fost ales un „pas” de 4 metri. Prima
sondă se realizează în centrul estimat al obiectivului, fiind notată C0 (zero); carotajele care se realizau spre
„exterior” (spre barbaricum, adică spre est) urmau să poarte o numerotare pozitivă (C1, C2, etc), în timp ce
carotajele realizate spre „interior” (spre Imperiu, adică vest) urmau să poarte o nomerotare negativă (C-1, C2, etc). Stabilirea din start a orientării axei şi a modalităţilor de notare convenţională este obligatorie, pentru
a beneficia de o etichetare clară a probelor prelevate.

5

Perpendiculara care nu au fost trasate perfect (v. fig. 2), fiindcă, ne-existând borne topografice prealabile, cu
coordonate cunoscute, aliniamentele au fost stabilite din busolă. Aceasta este, desigur, o problemă absolut minoră,
„geometria” putând fi restabilită prin calcul, cu mare precizie. O soluție probabil mai bună ar fi fost notarea în GPS nu
doar a poziției sondajului, dar și a capetelor axului topografic; și în această situație, însă, fără un GPS de mare precizie
pot apare astfel de devieri.
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Figura 3. Profil topografic pentru axul de carotaj nr. 1 (traversarea valului).
Pe axa X – coordonate Stereo pentru longitudine;
pe axa Y – altitudine (Marea Neagră), notată Z;
grupajul de 13 carotaje (cea centrală este „sonda Zero”);
distanţe în metri (valabile pe axa X).
Axele nu sunt izometrice, pentru a sugera mai bine conformaţia terenului.
Orientare NV-SE (130o).

Procedura de carotare presupune efectuarea succesivă de sonde, cu sapa carotierei, primele două având o
adâncime de 15 cm şi traversând în fapt orizontul organic al solului actual (arat în cazul de faţă), următoarele
fiind de 10 cm fiecare, până la epuizarea straturilor6 de interes. Sapa carotierei (revezi fig. 1) are o formă care
nu permite doar adâncirea în pământ, printr-o mişcare de înşurubare, dar şi scoaterea la suprafaţă a probei
prelevate. Din această probă se reţine o parte, considerată mai caracteristică (cca 100 g), care se
împachetează şi se etichetează, urmând a fi studiată şi descrisă, în amănunt, în laborator. Fineţea de
reprezentare a straturilor este deci de 10 cm, aceasta fiind adâncimea de la care se recoltează, succesiv,
probele; în realitate, stratele sedimentare pot fi descrise mai fin, fiindcă diferenţele constatate între conţinutul
superior şi inferior al unei probe pot fi notate, pe câmp, informaţii care pot rafina stratigrafic concluziile de
laborator.

Figura 4.
Probă sedimentologică în vrac
(aşa cum a fost prelevată în teren).

Eşantioanele prelevate se studiază, urmărind următoarele caracteristici sedimentare: textura, structura,
compoziţia, omogenitatea, compactarea, culoare şi incluziunile. La figurile 4-5 sunt prezentate, succesiv, o
probă în vrac (aşa cum a fost colectată de pe teren), şi o vedere la stereomicroscop, obţinută după realizarea
unor secţiuni.

6

În literatura arheologică pluralul pentru „strat” este „straturi”; cu toate acestea, în ştiinţa care a fondat stratigrafia,
respectiv geologia (şi de la care arheologia a împrumutat şi terminologia, şi metoda), pluralul uzual este „strate”.
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Figura 5.
Probă sedimentologică după realizarea unei
secţiuni.
Vedere la stereomicroscop. Lăţimea imaginii este de
2 mm.

Carotaje în valul roman de graniţă
Carotajele de pe axul 1 (valul) au prezentat un interes particular, uşor de înţeles în contextul polemicilor
legate de existenţa sau inexistenţa şanţurilor asociate valului (Teodor 2013, 107-111). Ar fi probabil bine să
clarificăm, pentru început, ce este un „val” – intrat astfel în discursul istoric. Cuvântul vine direct din latinul
vallum, respectiv un obstacol artificial, arătând ca un zid gros7, realizat din materiale diferite (funcţie de
resursele zonei). Tehnica generică de construcţie este cea a oricărei fortificaţii antice, respectiv doi paramenţi
laterali (sau „feţele” zidului) şi o umplutură, numită curent emplecton (din elină). Unele valuri romane aveau
paramenţi construiţi din piatră, cum a fost Zidul lui Hadrian (Bidwell, Hill, 2009); altele – aveau paramenţi
făcuţi doar din brazde de pământ8, toată construcţia stând pe un nivel de piatră (pentru a împiedica
alunecarea laterală, sub greutatea uriaşă a valului)9. Emplectonul era totdeauna realizat dintr-un material care
se găsea din abundenţă în zona construcției. În fine, prin efectul ruinării, orice „zid” de acest fel, tinde să
arate ca un „val”, cu o profilare sinusoidală.
Prima carotă (numită „zero”) a fost aşezată în mijlocul valului de la Valea Mocanului, obiectivul fiind destul
de exact delimitat, în arătură, datorită densităţii mari de pământ ars, care a folosit – cum vom vedea imediat –
la realizarea emplectonului.
Carotajul Zero a fost şi cel mai adânc (3,5 m), din dorinţa de a cunoaşte cât mai bine condiţiile geologice
locale. Rezultatele de detaliu ale analizei materialului prelevat au produs descriere stratigrafică din Tabelul 1
(vezi infra). Rezumând datele, în sensul unei stratigrafii explicite, avem până la -30 cm solul actual, respectiv
arătura, cu o componentă antropică (lut ars la roşu) relativ modestă (sub 10%), dar, cu toate acestea, foarte
vizibilă pe suprafaţă. Sub această cotă, între -30 şi -80 cm, avem nivelul de amenajare a construcţiei,
conţinând – în proporţii variabile – lut ars la roşu10. Densitatea maximă de material preparat se găseşte între
adâncimile de -40 și -70 cm, mergând – pe mijlocul acestui segment – până la 80% din masa probei. Sub -80
cm începe paleosolul, semnificând zona care nu a fost deranjată de constructori, făcând parte din solul antic.
Acest nivel ţine până la aproximativ 1,50 m sub nivelul actual de călcare, fiind alcătuit dintr-o argilă siltică
de culoare brun-deschis, foarte compactă11. Sub nivelul de 1,60 m, în acelaşi material siltic dur încep să
apară carbonaţi de calciu foarte fini, care fac parte din roca de bază, a căror densitate crește pe măsură ce ne
adâncim, de la 1-2% (la -160 cm) la 30-40% (la -350 cm), dar crește și în dimensiuni, de la mărime
milimetrică la 1-2 cm.
7

Acelaşi cuvânt a dat, în engleză, wall, mult mai aproape de sensul original.
O tehnică uzuală mai ales în insulele britanice, datorită climei umede, care favorizează creşterea viguroasă a ierbii, cu
rădăcini bogate. Tehnica era frecvent utilizată şi la edificarea forturilor şi castrelor.
9
Aşa cum este cazul „Zidului” lui Antoninus (v. Antonine Wall 2007).
10
Aspectul omogen al arderii exclude ideea „incendiului” sau a arderii (deliberate) pe loc; materialul de construcţii a
fost ars în altă parte (evident, aproape) şi pus în operă după răcire. Spre deosebire de chirpici, acest material nu a fost
preparat, fiind ars, în bucăţi de dimensiuni variabile (vizibile pe câmp, cu mărimi maxime de până la 10-12 cm), aşa
cum a fost săpat, în bucăţi mai mari sau mai mici.
11
Adică şi foarte greu de săpat, chiar cu o unealtă profesională cum este carotiera.
8
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Tabelul 1. Axul 1, carotajul Zero. Descriere tehnică.
Adâncime
(cm)
0-15

Incluziuni antropice

Interpretare

Argilă siltică, brun gălbui mediu, cu
structură agregată, relativ omogenă.
Argilă siltică brun roșcat mediu, cu
structură granulară, relativ omogenă.

2-3% lut ars la roșu, granule mm,
foarte rar cărbune fin.
5-10% lut ars la roșu, granule
maximum 3-4 mm.

30-40

Argilă siltică, brun roșcat mediu-deschis,
cu structură granulară, relativ omogenă.

60-70% granule mm de lut ars la
roșu.

40-50

Argilă siltică brun mediu și cărămiziu
mediu, cu structură granulară, cu aspect
eterogen.
Argilă siltică, brun mediu și cărămiziu
mediu, cu structură granulară fină, cu
aspect eterogen.
Argilă siltică, brun mediu și cărămiziu
mediu și argilă siltică brun mediu,
eterogenă.

70-80% granule fine, maximum 1 cm
de lut ars la roșu.

Sol actual.
Nivel de arătură.
Nivel cu arsură,
degradat.
Sol actual.
Nivel de
amenajare cu lut
ars.
Nivel de
amenajare cu lut
ars.
Nivel de
amenajare cu lut
ars.
Nivel de
amenajare cu lut
ars.

70-80

Argilă siltică, brun mediu, omogenă,
compactă, cu rare fragmente cu lut ars,
eterogenă.

Fragmente cu 20-30% granule de
maximum 5 mm de lut ars la roșu.

80-90

Argilă siltică, brun mediu, cu structură
agregată, omogenă, foarte compactă.
Argilă siltică, brun mediu, cu structură
agregată fină, omogenă, foarte compactă.
Argilă siltică, brun deschis, cu structură
agregată fină, omogenă, foarte compactă,
cu foarte rare granule mm de carbonați.
Argilă siltică, brun deschis, cu structură
agregată fină, omogenă, foarte compactă,
cu rare (1-2%) granule și vinișoare fine de
carbonați.
Argilă siltică, brun deschis, cu structură
granulară fină, omogenă, foarte compactă,
cu 2-3% carbonați fini.
Argilă siltică, brun roșcat deschis, cu
structură granulară fină, omogenă, foarte
compactă, 1-2% carbonați fini (1-2 mm).
Argilă siltică, brun deschis, cu structură
granulară fină, omogenă, foarte compactă,
2-3% carbonați, concrețiuni și vinișoare de
maximum 1 cm.
Argilă siltică, brun deschis, cu structură
granulară fină, omogenă, foarte compactă,
10-15% carbonați, concrețiuni și vinișoare
de cca. 1 cm.
Argilă siltică, brun deschis, cu structură
granulară fină, omogenă, foarte compactă,
30-40% carbonați, concrețiuni și vinișoare
de maximum 1-2 cm.

Fără incluziuni.

15-30

50-60
60-70

90-100
100-110
110-130

130-160
160-200
200-270

270-330

330-350

Descriere

Cca. 80% granule fine de lut ars la
roșu.
50-60% granule fine (maximum 5
mm) de lut ars la roșu.

Fără incluziuni.
Fără incluziuni.

Nivel de
amenajare cu lut
ars.
Limită
inferioară.
Nivel de
paleosol.
Nivel de
paleosol.
Nivel de
paleosol.

Fără incluziuni.

Nivel de
paleosol.

Fără incluziuni.

Nivel de
paleosol.
Roca de bază.
Argilă siltică.
Roca de bază.

Fără incluziuni.
Fără incluziuni.

Argilă siltică.
Roca de bază.

Fără incluziuni.

Argilă siltică cu
carbonați.
Roca de bază.

Fără incluziuni.

Argilă siltică cu
carbonați.
Roca de bază.
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Această secvenţă stratigrafică şi sedimentologică se repetă, practic, în fiecare dintre carotajele analizate, cu
variaţii care exprimă doar extensia obiectivului cercetat. Tabelul 2 (infra) descrie această secvenţă, pe
orizontală.
Tabelul 2. Axul 1, carote de la vest la est (pas de 4 m)
Carotaj
Limită inferioară (cm)
Sol actual

C-6

C-5

C-4

C-3

C-2

C-1

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C6

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Sol actual
Degradare
Amenajare

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

---

---

---

---

---

40

75

75

65

---

---

---

---

Paleosol

80

80

80

80

75

110

130

120

100

90

80

70

60

Roca de bază

140

140

140

120

120

140

140

140

140

140

140

120

100

Limită superioară
carbonați

110

110

110

110

110

110

110

110

110

120

100

100

100

Am adăugat Tabelului 2 o reprezentare grafică, pentru a uşura interpretarea stratigrafică (fig. 6).
Cel mai surprinzător rezultat al carotajului de la val (fig. 6) este absenţa şanţului, ceea ce, în esenţă, dă
dreptate arheologilor care s-au ocupat de acest monument (valul de la Limes Transalutanus), şi anume că nu
există un şanţ12, cel puțin nu în forma așteptată. În acest caz concret, de la Valea Mocanului, nu avem însă o
prelevare bilaterală de pământ, aşa cum sugera Polonic13. Rămăşiţele construcţiei se întind, sub actualul nivel
vegetal, pe o lungime de peste 13 m, din dreptul carotei C-1, spre vest, ceea ce, desigur, nu reflectă mărimea
originară a construcţiei (care nu ar fi putut avea mai mult de 5 m lăţime, dar mult mai probabil maximum 4
m), ci procesul de ruinare, care a început încă din antichitate. Un alt element surprinzător este faptul că
materialul ars nu stă pe zona cea mai înaltă a terenului, ci imediat la est, într-o prelungă alveolă, care se
închide spre capătul secțiunii topografice. Se poate observa că stratul de rocă de bază fără concrețiuni
calcaroase, care este peste tot subțire, lipsește de la carota C-1 la C1, deci pe un interval de minimum 8 m;
este tocmai zona susceptibilă de o intervenție de tip groapă de fundație, cu o adâncime maximă de 60-70 cm
(dar probabil mai puțin, fiind greu de estimat nivelul de călcare antic), însă rolul constructiv al unei
asemenea gropi nu poate fi precizat prin carotare. Nivelul de amenajare – care conține numeroase fragmente
de argilă arsă – se întinde însă mult mai mult, umplând „alveola” stratigrafică dintre carotele C-1 și C3, pe un
spațiu de cca 11 m, de la vest la est. Acest strat – de ruină, în esență – pare și cel mai bun candidat pentru
pământul necesar construcției (în formă nativă sau prelucrată); volumul total al acestui strat este însă de
numai 6 m2 (în secţiune), cu totul insuficient pentru ridicare construcției (estimată într-o lucrare citată
anterior la 16-18 m2). În această situaţie, trebuie să presupunem că restul cubajului necesar s-a făcut din
prelevarea de brazde de iarbă (utilizabile pentru realizarea paramenţilor) şi materiale lemnoase, dar şi aşa, la
o primă vedere, avem o problemă în a explica construcţia.
O posibilă explicaţie a diferenţei dintre cubajul vizibil al ruinei şi necesarul de material de construcţie ar fi că
ruina construcţiei nu a astupat complet alveola realizată la momentul construcţiei, pentru scoaterea de argilă.
Soluția este sugerată de linia neagră întreruptă de la Figura 6, care reprezintă forma reconstituită a solului,
înaintea construcției. Dacă acceptăm această reconstrucție, volumul de argilă scos pentru construcție aproape
că se dublează, ceea ce ne aduce într-o zonă acceptabilă.
Motivul adoptării unei astfel de soluții, în locul clasicului șanț, rămâne încă de discutat, cu atât mai mult cu
cât nu există analogie. Noi, care am făcut sondajul, manual, ne-am gândit imediat la un fapt practic: era mult
12

În ciuda faptului că anticiparea noastră era alta (Teodor 2013, 107-111)…
El se referea atunci, punctual, la valul de pe dealul Scrioaştea (Teodor 2013, 207, respectiv reproducerea notelor lui
Polonic). Există motive să credem, după aspectul aparent al obiectivului, că în unele situaţii (de pildă Valea Adâncă, la
nord de Movila Traian Nord, sau la vest de oraşul Roşiori), pământul necesar construcţiei ar fi putut să fi fost luat de pe
ambele părţi ale valului.
13
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mai ușor așa! Chiar dacă „argila” nu sugerează o materie dură, carotarea a mers foarte greu, mai ales la
adâncimi mai mari de 1,5 m.
În fine, un obstacol militar, oricât de bine făcut, cu multe șanțuri, poate fi ușor depășit dacă nu are în spate o
garnizoană numeroasă; or, trupele de pe Limes Transalutanus puteau, eventual, să-și păzească propriile
forturi, în fața unui adversar nu foarte ambițios; în nici un caz zeci de kilometri de val. Concluzia – de loc
nouă – ar fi că obstacolul ridicat era unul simbolic – „aici începe Imperiul Roman” – și nu unul propriu-zis
militar.
În fine, experiența noastră în câmpie mai adaugă un argument: locurile drepte din câmpie nu se drenează,
păstrând apa, în micile depresiuni; acolo se formează mocirlă, cel puțin în sezonul proios – care este un
obstacol în sine, capabil de a frâna inamicul în aceeași măsură în care ar face-o un șanț. A construi un șanț
reprezintă o problemă nu doar pe termen scurt (efortul de a săpa, de a scoate pământul), ci una pe termen
lung, fiindcă șanțurile, pentru a fi eficiente, trebuie curățate; cine să facă acest lucru, pe zecile de kilometri de
la Dunăre la Vedea (pentru a ne referi strict la ceea ce cunoaștem)? Garnizoana nu pare suficientă nici măcar
pentru misiunile curente de pază14, cu atât mai puțin pentru astfel de corvoade.

Figura 6. Reprezentarea grafică a informaţiei de la Tabelul 2, pe o axă topografică (staţie totală).
Intervalul central, de cca 4,5 m, reprezintă zona cu urme vizibile (lut ars la roşu) pe teren, în arătură.
Linia întreruptă reprezintă curba naturală a terenului.

În fine, poate ar trebui să luăm în considerație și factorii de mediu. Cine a lucrat în sudul României, într-un
sezon ploios, știe că cel mai mare inamic sunt... țânțarii. Un șanț nu poate decât să adune apa, deci să creeze
un mediu perfect pentru dezvoltarea micilor vampiri. Cine ar fi avut de suferit? Militarii care păzeau granița,
în primul rând.

Alte secțiuni
S-a intenționat și carotarea unui drum roman, în același perimetru reprezentat la Figura 2, unde vedem pe
ortofografie că alte două linii se intersectează în aceeași zonă. Respectivele linii nu pot fi regăsite pe harta
Direcției Topografice Militare și au fost considerate obiective mai vechi; fiind liniare, s-a considerat că șansa
de a fi romane este suficient de bună pentru a fi testate; ceea ce s-a și întâmplat cu unul dintre ele, în
noiembrie 2014. În primăvara anului 2016 am aflat, însă, de la inginerul agronom Florea Lazăr, din Roșiorii
de Vede, povestea adevărată a celor două aliniamente: erau investiții din ultimii ani înainte de revoluție (ceea
ce explică absența lor pe harta militară de la mijlocul anilor 80), respectiv o conductă de gaz și o aducțiune
de apă prin tub, pentru irigații, ambele rămase fără utilitate după 1990.
În această situație, am scos desigur din raport cea de a doua axă realizată în 2014. Incidentul ne aduce aminte
de o tristă realitate: trăim într-o țară modernă și „europeană”, dar nu știm ce este îngropat în pământ în urmă
cu mai puțin de 30 de ani. Nu este vorba doar despre risipa inutilă de energie, ci și de riscuri asociate
carotării; dacă cu carota manuală este puțin probabil de a aduce daune unor instalații (deși tubulaturile PVC
ar fi vulnerabile, în cazul curentului electric), în cazul carotei cu percuție mecanică s-ar putea produce
accidente destul de neplăcute.
14

Vezi evaluările din Teodor 2013, 172-193.
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Concluzii
Primele sondaje cu carotiera mecanică, organizate într-un aliniament de probe luate din patru în patru metri,
sugerează că valul de graniță ridicat de romani a avut o fundare superficială, practic imediat sub iarbă.
Sondajul sedimentologic nu poate clarifica chestiunea paramenților, dar cel mai probabil ei au fost realizați
din brazde de iarbă. Umplutura construcției a fost realizată din pământ ars la roșu, de o bună consistență, cu
ardere destul de omogenă, dar asupra obținerii acestui material (de construcție?) va mai trebui insistat;
arderea lui pe loc ar fi soluția cea mai simplă, dar ea presupune obligatoriu paramenți din brazde de pământ,
fiindcă o structură de lemn ar fi ars înainte de a-și împlini menirea.
Pământul necesar construcției pare să fi fost luat, cel puțin în acest caz, din fața construcției, respectiv
dinspre est, de pe o lungime de cca. 20 m, dar pe o adâncime care nu depășește 60 cm, realizând în fața
construcției un platou depresionar.
Desigur, acest prim sondaj sedimentologic este departe de a fi suficient. În zona valului de la Valea
Mocanului avem intenția de a face un sondaj mecanic, cât și mai multe teste geofizice.

Referințe
*Antonine Wall 2007 – Frontiers of the Roman Empire World Heritage Site proposed extension. The Antonine Wall.
Volume I. Nomination for extension of the World Heritage Site, D. Breeze (ed.), Edinburgh: Historic Scotland.
Teodor, Eugen S., 2013 - Uriaşul invizibil: Limes Transalutanus. O reevaluare la sud de râul Argeş, Târgovişte:
Cetatea de Scaun.
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De pază pe Limes Transalutanus.
Despre turnurile de pe segmentul sudic
Eugen S. Teodor1

Rezumat
Subiectul este unul dintre cele mai puţin cunoscute pentru acest tronson de frontieră romană. Eforturile
noastre s-au îndreptat, în primul an de activitate în proiect, spre detalierea segmentului de la Dunăre la
Vedea, care se caracterizează printr-un val continuu de aproape 60 de km. Prezenţa valului este un elementcheie în tentativa de identificare pe teren a turnurilor de pază, datorită relaţiei funcţionale care cerea ca turnul
să se afle imediat în spatele obstacolului.
Am constatat numeroase diferenţe între concepţia de planificare a acestei frontiere romane, prin comparaţie
cu ceea ce ştim despre alte graniţe. În primul rând, nu există un „interval” definitoriu între două turnuri (ca
pe graniţele britanice sau germane), punctele de observaţie fiind localizate strict dependent de un anume tipar
al geografiei fizice, mai exact la marginea teraselor văilor principale. În al doilea rând, aproape toate
turnurile găsite la sud de Vedea sunt turnuri de semnalizare, cu o vizibilitate impresionată, desigur facilitată
de câmpia plană. În al treilea rând, turnurile nu sunt atât de aproape de val cât ne-am fi aşteptat.
Totul concură spre concluzia că Limes Transalutanus este „atipic”, că este construit într-o perioadă care nu
are analogii clare, cel puţin în Europa – concluzie care se poate susţine, de asemenea, pe studiul distribuţiei,
mărimii şi localizării exacte a forturilor, în raport cu valul (sau „graniţa”, acolo unde nu există un val).
Mijloacele de cercetare au fost variate, de la cercetarea aeriană (de mai multe tipuri), la consultarea hărţilor
vechi, arheologia „digitală”, geofizica şi, desigur cercetarea de teren.

Cuvinte cheie: cercetare aeriană, studii de vizibilitate, geofizică, turn de semnalizare, limes.

În căutarea timpului pierdut
În urmă cu doar un an, pentru tot traseul de peste 250 de km2 al Limes Transalutanus, se cunoştea doar un
turn, cercetat în urmă cu patru decenii de Ioana Bogdan Cătăniciu la Scrioaştea, la nord-vest de Roşiorii de
Vede3, alte două turnuri arse lângă valul din apropiere de Urlueni4, şi alte câteva ipoteze neverificate, precum
movila aflată la nord de Pădurea Hârseşti5, Movila numită de mine „a Mocanului”, după valea alăturată, la
SV de Roşiori6, şi alte asemenea.
Ne-am ocupat, în acest an care a trecut de la începutul proiectului de cercetare, mai ales de segmentul aflat la
sud de râul Vedea, dintr-un motiv relativ simplu: era singurul segment (lung de aproape 60 de km) care avea
1

Muzeul Naţional de Istorie a României (esteo60@yahoo.co.uk)
Şi nu 235 km, cu apare la Dumitru Tudor (1978, 253) – cifră preluată, comod, de toată lumea.
3
Bogdan Cătăniciu 1997, 83, dar a cărui localizare exactă a rămas incertă.
4
Găsite de mine în perieghezele din 2012 (Teodor 2013, 137-138).
5
Bogdan Cătăniciu 1997, 84, dar care nu doar că nu se vede pe teren, dar nu figurează pe nici o hartă veche.
6
Teodor 2013, 33, fig. 8, şi care nu s-a confirmat pe teren, cel puţin nu din punct de vedere morfologic.
2

De pază
un val continuu, or funcţia primordială a acestor turnuri este exact de a supraveghea fâşia din faţa valului. Cu
alte cuvinte, între Flămânda şi Gresia aveam un reper clar – valul – în spatele căruia puteam căuta
eventualele rămăşiţe ale acelor construcţii.
Figura 1.
Harta zonei cuprinse
între Dunăre şi Vedea.
Proiecţie UTM. Modelteren SRTM (90), cu
valori între 20 şi 120 m,
pe altitudine, cu
evidenţierea palierelor
superioare (peste 75 m),
respectiv a zonelor în
care se putea suspecta,
de la început, prezenţa
unor turnuri de
semnalizare.
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De la Dunăre la Călmăţui
Verificarea ipotezei de lucru exprimată în scris (Teodor 2013, 23-24), conform căreia cel puţin între
Flămânda şi Putineiu ar exista o manieră relativ ritmată de construcţie a unor puncte de observaţie înălţate 7,
s-a demonstrat a fi, în teren, o pilulă amară, confirmându-se din acea listă doar turnul de la Movila Traian
Nord şi turnul de pe malul nordic al Văii Totiţa.
O discuţie amănunţită asupra turnurilor de supraveghere şi de semnalizare este esenţială pentru înţelegerea
ansamblului de amenajări care constituie, împreună, un limes. Dacă valul marchează fizic limita teritoriului
apărat, posturile de veghe, poziţionate în lungul lui, reprezintă primul sistem de alarmare. Aceste posturi de
pază puteau fi dotate cu construcţii, cel puţin în unele cazuri (este sugestia pe care ne-o dă actualul stadiu de
cunoaştere pe Limes Transalutanus), sau nu, însă este cert că semnalul de alarmă, indiferent cum era generat
(prin semnale, de orice fel, inclusiv acustice), trebuia să ajungă la un turn de semnalizare capabil să transmită
mesajul de alarmă la distanţe mari. Sistemul de turnuri de semnalizare era partea vitală a unui limes, care
permitea tuturor garnizoanelor apropiate să intre în alarmă de luptă, fără de care armata dislocată pe graniţă
nu şi-ar fi putut îndeplini misiunea și ar fi devenit victima sigură a primului val de invazie.

Figura 2. Profilul altimetric al valului de graniţă, între Dunăre şi fortul de la Putineiu.
Model-teren EU-DEM (rezoluţie 30 m), proiecţie Stereo 70. Romb – cota maximă

Înainte de a trece la discutarea câtorva situaţii concrete, apărute în cercetarea de teren, este necesar să
aruncăm o privire pe harta de la Figura 1, pentru a beneficia de o descriere generală a condiţiilor de relief.
Remarcăm faptul că zonele înalte, dominante, se înşiră în lungul Oltului, malul oriental fiind dominant, pe
distanţe respectabile, pentru ambele părţi ale Văii Oltului. Constatarea va fi importantă mai ales atunci când
vom căuta releele de alarmare dintre cele două linii fortificate – Alutanul şi Transalutanul –, care nu se pot
afla în altă parte, decât aici. Relieful dintre Dunăre şi Vedea se aseamănă unui mare amfiteatru, cu
„balconul” la vest şi nord şi cu „scena” în centru. Cota de 100 m în altitudine, decisivă pentru vizibilitate în
traversul „amfiteatrului”, este atinsă la doar doi kilometri nord de terasa Dunării; cota maximă a traseului
aflat la sud de Valea Urlui (101 m altitudine) este localizată pe malul nordic al Văii Suroaia, la nici 4 km de
terasa Dunării. De aici, spre nord, există vizibilitate – teoretică, dincolo de condiţiile atmosferice – până la
nord de Roşiorii de Vede. Principalele probleme de vizibilitate, deci, vor fi cele legate de tranziţia din Lunca
Dunării spre platoul relativ înalt aflat la nord de Suroaia (Figura 2).
Singurul punct din care mişcările din Lunca Dunării, în aval de fortul de la Flămânda, puteau fi observate, se
află la marginea terasei înalte a Dunării (Figura 3), aflată la o cotă cu 50 de m mai sus decât nivelul mediu al
luncii. Harta militară din anii 1980 nu marchează în zonă nimic folositor, însă pe Planul Director de Tragere
(nr. 3636, Turnu Măgurele, 1945) este marcat un punct topografic numit Traian Nord. La faţa locului se
găseşte mai mult decât un fost punct topografic, respectiv o movilă aplatizată, cu diametrul de 30 de metri,
7

Ipoteza era sprijinită atunci pe analiza hărţilor militare vechi, care arată câteva puncte de maxim, poziţionate pe val
sau imediat în spatele valului. Transformările considerabile pe care le-a suferit terenul, mai ales în ultimii ani, de când a
fost promovată, şi în sudul României, o agricultură performantă, cu tractoare de mare putere, au făcut ca acele puncte de
reper topografic să nu poată fi nici măcar identificate în teren. Ce a fost – sau nu a fost acolo – nu vom mai afla,
probabil, niciodată.
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dar cu o înălţime de doar un metru. Movila se află în plin teren arabil şi a fost cruţată de la completa
aplatizare doar de prezenţa pe ea a două pietre foarte mari, greu de îndepărtat de la faţa locului (Figura 4).
Cea mai mică este o bornă topografică de tip vechi8, înclinată (deci nefuncţională ca reper); cea mare pare o
piatră de hotar, estimată la peste 500 kg, din calcar (material provenit aproape cert de pe malul opus al
Dunării) şi este cioplită sumar, într-o formă aproximativ paralelipipedică9; şi ea se găsește într-o poziţie
nefuncţională (culcată).

Figura 3. Vedere de pe terasa Dunării, spre castrul de la Flămânda.
Aprilie 2015.

Figura 4. Movila Traian Nord.
Aprilie 2015, vedere spre SE.

Exact cele două pietre care au protejat movila de arătură sunt însă la originea semi-eşecului înregistrat la
măsurătorile de magnetometrie, datorită semnalului extrem de intens, „ecranând” restul imaginii (Figura 5,
stânga). Chiar şi aşa, pe un model care forţează contrastul imaginii, apare un halou rotund, cu diametrul de
14 m, care sugerează dimensiunea unui turn (inclusiv şanţul de protecţie, vezi Figura 5, dreapta).
8

Este sigur bornă topografică, probabil de secol XX (are fier-beton), dar nu figurează în Reţeaua de puncte de sprijin
din sistemul topografic naţional de dată recentă, deci probabil a fost folosită în prima parte a secolului. Deloc
întâmplător, ea nu figurează pe hărţile recente, ci pe cea din 1945.
9
Cu dimensiunile 130 x 60 x 54 cm, însemnând 0,4212 m3, adică 569 kg. Borna veche are 90 x 28 x 28 cm.
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Semi-eşecul magnetometriei a determinat o nouă tentativă de descriere a potenţialului arheologic al acestei
movile, prin electrometrie. Datorită culturilor agricole, nu au fost posibile două linii de măsurătoare, în
cruce, aşa cum ar fi fost de dorit, ci una singură, pe axa sud-nord10. Rezultatele, fără a fi complet edificatoare
(Figura 6), confirmă totuşi testul de magnetometrie, sugerând, de această dată, un şanţ cu formă circulară,
având diametrul de 13 m (în loc de 14 m), dar şi un turn care ar măsura, în diagonală, 6 m11.

Figura 5. Rezultate de magnetometrie pe Movila Traian Nord (mai 2015, orientare nord, 40 x 40 m).
Stânga: rezultate magnetometrie. Cele două puncte de
maximă intensitate reprezintă vechea bornă topografică
(stânga, cu semnal superior datorită fierului-beton),
respectiv piatra de hotar (dreapta). Striurile orientate
aprox. vest-est reprezintă terasări mai vechi
(diferenţele de nivel se văd pe teren).

Dreapta: aceleaşi rezultate, într-o vedere cu
contrast mărit. Rezultatul este evidenţierea
mult mai pregnantă a urmelor de arătură,
dar şi apariţia unui „halou” discret,
cu diametrul de 14 m.

La sud de movilă, acolo unde în iunie 2015 nu exista o cultură agricolă, s-au putut efectua şi teste de
kappametrie. Fără a intra aici în detalii tehnice despre care va scrie, în acest volum, specialistul 12, am să
menţionez că este tehnica de investigaţii cea mai simplă şi expeditivă, care nu oferă informaţii detaliate, ci
este destinată a răspunde la o întrebare simplă: care este perimetrul locuit, în trecut, a peisajului studiat?
Diferenţa este făcută de faptul că materialele antropogene au alte proprietăţi magnetice decât fondul geologic
al zonei, astfel încât distribuţia lor pe teren devine evidentă. Testul este reprodus la Figura 7.

10

Spre sud cultura se întindea doar câţiva metri mai jos de vârful movilei, aşa încât suprafaţa cultivată care a fost
compromisă prin amenajarea axei (late de sub un metru) să fie cât mai puţin afectată. Nu gândim „compensatoriu” („ei
strică, deci stricăm şi noi”), încercând să păstrăm relaţii bune cu autorităţile locale, ceea ce până acum am reuşit. Cu
primarul din comuna Traian suntem în cele mai bune relaţii, motiv pentru care am solicitat să-şi manifeste influenţa pe
care o are în comunitate, pentru ca movila să nu mai fie arată pe viitor. Vom vedea rezultatele acestor demersuri în
primăvara următoare. Oricum, fiindcă cele două buclucaşe pietre continuă să ofere pavăză măcar centrului movilei, nu
le-am ridicat pentru conservare muzeală, deşi iniţial formulasem astfel de planuri, împreună cu Muzeul Judeţean
Teleorman – o altă instituţie locală cu care suntem în relaţii excelente.
11
Nu este exact turnul, ci limita în care el putea fi construit, în interiorul şanţului de apărare. Latura turnului nu ar putea
fi deci mai mare de 5 m (dimensiunile între 4 şi 5 m sunt cele normale, după cum demonstrează numeroase exemple din
Germania). Asupra celorlalte elemente care ar putea fi comentate la Figura 6, respectiv posibilitatea de a avea acolo un
turn roman amplasat pe un tumul preistoric, v. Dan Ștefan, în acest volum.
12
Vezi articolul despre explorări geofizice, în acest volum.
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Figura 6. Tomografie de rezistivitate pe Movila Traian Nord, axă sud-nord, mai 2015.

Figura 7. Testul de
kappametrie efectuat la sud de
Movila Traian Nord.
Rezultate de kappametrie – color,
suprapuse gridului de
magnetometrie (v. Figura 5),
pentru o mai facilă orientare.

Kappametria s-a putut realiza, în iunie 2015, doar la sud de ogorul cultivat cu păioase. Valorile mari (roşu)
de la Figura 7 indică prezenţa unor materiale antropogene, străine fondului geologic local. Este puternic
marcată o zonă aflată la SE de movilă, zonă care de altfel a fost remarcată ca având „potenţial arheologic”
încă de la primele vizite pe sit (octombrie 2014). În dreapta avem semnalul, şi mai puternic, al valului, deşi
trebuie menţionat că el este astăzi aproape complet aplatizat (a fost folosit, sute de ani, ca acces la terenurile
agricole), iar materialele arse din compoziţia sa par foarte rare şi mărunte (pajiştea de pe panta terasei nu
avantajează observaţii de calitate). Mai trebuie menţionat că rezultatele de kappametrie sunt în general
influenţate de pante, valorile fiind cu atât mai mici cu cât panta este mai mare. Din acest motiv am indicat, la
Figura 7, şi aliniamentul aproximativ al marginii terasei (nu există o margine bine definită, ci o schimbare
progresivă a unghiului de pantă).
Fiindcă turnul roman de la Movila Traian Nord a fost prima noastră certitudine (chiar dacă obiectivul
necesită, pe mai departe, investigaţii), i-am oferit o atenţie specială, dorind să pricepem cât mai bine relaţia
lui funcţională cu valul şi cu terenul înconjurător. El este poziţionat aproape de marginea terasei, dar nu chiar
pe marginea terasei, aşa cum ar fi recomandat intuiţia. Diferenţa dintre intuiţia noastră şi cea a inginerilor
romani este dată de diferenţa de altitudine: un om care priveşte spre Lunca Dunării (sau spre accesul de la
baza terasei) are înălţimea privirii undeva la 1,60 m, în timp ce un soldat de gardă privea, acelaşi peisaj, de la
înălţimea de 8 sau 8,5 m. Privind Figura 8 putem înţelege uşor că turnul este amplasat ideal, permiţând nu
doar controlul complet al piciorului terasei, dar şi comunicarea spre nord, unde platoul se ridică uşor (cca 2
m). Pe de altă parte, turnul nu şi-ar fi putut juca rolul de releu între fortul de la malul Dunării şi câmpia înaltă
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de la nord de Traian decât dacă ar fi avut o înălţime de 8 m, calculată pentru soldatul de gardă aflat la etajul
al doilea a turnului13.

Figura 8. Simulare de vizibilitate din turnul de la Movila Traian.
Proiecție UTM, suport DEM produs din dronă (rezoluţie 0,2 m), ipoteza + 8 metri.

Situaţia la nord de turnul de pe marginea terasei Dunării a fost deosebit de dificilă, fiindcă, pe de o parte,
eram conştienţi că limita de vizibilitate, spre nord, era redusă numai până în preajma Văii Călina (adică la
nici doi kilometri, vezi Figura 9); pe de altă parte căutările insistente, în mai multe reprize, în condiţii de
vegetaţie şi lumină diferite, inclusiv două misiuni de dronă, nu au produs o descoperire convingătoare.
Ultima misiune în zonă, poate şi cea mai importantă (fiindcă a beneficiat de un teren arat proaspăt în
proporţie de 95%, pe zona de interes), s-a desfăşurat în data de 19 octombrie 2015. Nu am găsit exact ceea ce
căutam, doar bucăţi de beton împrăştiate pe traseul valului, în zona de jos a Văii Călina, în condiţiile în care
pe câmp, în zonă, nu existau alte fragmente de resturi menajere recente. Dacă acestea ar putea fi eventual
legate nu de un turn, ci de amenajarea unor scurgeri de apă pluvială (există analogii la Valul lui Antoninus14),
este dificil de spus; am găsit în schimb alte fragmente, dintr-un ciment mai fin, în punctul de maxim de pe
versantul sudic al Văii Călina, la cca 55 m vest de val, dar nici un alt element de datare sau context15.
Traseul spre nord, de la Valea Călina, până la Valea Totiţa, a fost parcurs integral de trei ori, la care ar trebui
adăugată o misiune aeriană de la aerodromul Geamăna, ocazie cu care s-au colectat sute de fotografii numai
pentru acest perimetru. Ştiind că turnurile de pe acest segment de limes sunt corelate, aproape sistematic, de
văile principale de pe traseu, am insistat în câteva rânduri, inclusiv recent (19 octombrie 2015), pe cercetarea
amănunţită a Văii Suroaia, aflată la doar 1,5 km nord de Valea Călina; fără nici un rezultat notabil, însă.
Următoarea vale care intersectează traseul valului, spre nord, este Valea Totiţa, şi se află la nu mai puţin de
10 km nord de Valea Călina (punctul unde, obligatoriu, ar trebui să existe un turn).

13

La Limes Congress (septembrie 2015, Ingolstadt) aveam oarecare emoţii dacă această demonstraţie va fi primită sau
nu. Am constatat în zilele următoare că toate reconstrucţiile (fizice sau virtuale) realizate în Germania, după 2000,
consideră turnul ca având parter plus două etaje, respectiv între 11,5 şi 12,5 m la vârful acoperişului. Vezi Ayen 2009
(no. 25-29, 81-8, 111), cu fotografii ale unor reconstrucţii de turnuri cu două etaje peste parter; există şi reconstrucţii de
turn cu un singur etaj, dar sunt în general mai vechi de 1990; vezi şi Krieger 2015 (cu secţiune prin turn, reconstrucţie
ideală) şi Becker, Obman 2015, care este un articol dedicat tuturor reconstrucţiilor de pe limes-ul german (şi raetic,
desigur), respectiv turnuri, forturi şi palisade. Materiale similare am văzut la punctele de informare ale unor astfel de
reconstrucţii, precum la Rainau-Mahdholz, unde o secţiune izometrică arată înălţimile de plafon astfel: pentru parter la
3 m, pentru etajul întâi la 6,6 m, pentru etajul al doilea la 9,5 m, acoperişul închizându-se la 11,7 m. Aceeaşi tendiţă se
observă pentru reconstrucţiile (mai ales digitale) turnurilor de fort (de ex. Kemkes 2015).
14
Antonine Wall 2007, 42, fig. nenumerotată („A culvert crossing the base...”), doar că situaţia este uşor diferită,
materialele de construcţie fiind altele (canalul era amenajat în fundaţia de piatră a zidului antoninian).
15
Desigur, misiunea va trebui reluată în primăvara următoare, fiindcă acesta este un element de legătură obligatoriu
între terasa Dunării şi garnizoana de la Putineiu. Dacă această căutare s-a încadrat în modelul de la Movila Traian Nord
(care se află la 40 de m de val) şi s-a limitat la o căutare atentă în limita a 60 de m vest de la val, probabil va trebui să
lărgim căutarea la cca 115 m, pentru a exclude orice posibilitate; aşa cum vom vedea mai jos, există turnuri amplasate
peste limita de 100 m de val.
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Figura 9. Studii de vizibilitate din
turnul de la Movila Traian Nord, în
două ipoteze de lucru: comunicare
între turnuri de 6 m (la înălţimea
observatorului), cu haşură pe fond roz
pal, şi ipoteza +8 m (pentru ambele
turnuri, care emit şi receptează un
semnal), cu haşură pe fond violet.
Suport teren: EU-DEM (rezoluţie 30 m)16.
Linia continuă reprezintă valul de graniţă.

La Totiţa se întâmplă un lucru cu care ne-am mai întâlnit şi pe alte segmente ale fostei frontiere romane.
Valul se conservă modest, pe cele două platouri care mărginesc valea, dar practic deloc pe versanţii văii –
fiind imposibil de identificat cu ochiul liber, fie şi pe arătură proaspăt mărunţită. Oricât ar fi de paradoxal,
ceea ce nu se vede de aproape – se vede foarte bine de departe17 (Figura 10). Efectul este unul de „fotografie
aeriană”, respectiv de imagine achiziţionată de la mare distanţă de obiect, iar astfel de întâmplări nu fac decât
să sublinieze, încă o dată, importanţa decisivă a cercetării aeriene.

16

Imperfecţiunea modelului teren folosit este evidentă. Aşa cum arătam la Figura 8, folosind o rezoluţie de câteva sute
de ori mai bună, din turn poate fi supravegheată toată banda de teren aflată la picioarele terasei.
17
O experienţă similară am avut pe malul Bratcovului, în toamna lui 2012, publicând o fotografie similară (Teodor
2013, 162, fig. 64), dar realizată în condiţii de luminozitate mult mai defavorabile. Şi acea vizită, pe acel tronson de val,
s-a demonstrat a fi la fel de dificilă.
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Figura 10. Fotografie (cu zoom) spre versantul nordic al Văii Totiţa (octombrie 2014).
În zonă s-au realizat şi două misiuni de dronă, ceea ce ne-a permis să avem o reprezentare foarte detaliată a
terenului. Imaginea de la Figura 11 ilustrează foarte clar faptul că valul se mai conservă minimal (0,5 m
înălţime la 30-40 m lăţime), dar numai pe zona de platou, fiind complet aplatizat pe pante (ceea ce se
datorează eroziunii naturale, nu arăturii). În cazul valului de la nord de Valea Totiţa se mai văd chiar două
depresiuni laterale, care înseamnă – sau nu – poziţia unor şanţuri, sau pur şi simplu zona de colectare a
pământului necesar pentru ridicarea „valului”18.
Încă de la primele vizite pe terasa nordică a Văii Totiţa, au fost sesizate materiale arheologice izolate, risipite
pe o direcţie paralelă cu valul, la aproximativ 20 m vest, pe partea superioară a pantei. Datorită apropierii
mari de val, ca şi aspectului liniar al descoperirilor izolate, am presupus încă de atunci că acelea ar fi resturile
drumului roman, şi nu ale turnului. Un grup – de asemenea izolat – de colţuri de cărămidă a fost găsit, pe
drumul de acces la ogoare (şi imediat în laterale), cu ocazia ultimei vizite pe obiectiv, în octombrie 2015;
dispersia în jurul punctului central este de maximum 5-6 m, fără nici o altă urmă de interes arheologic în
apropiere. Punctul central se află la 93 m de val (măsurătoare perpendiculară). Menţionez că pe drumul
respectiv nu existau alte resturi menajere, zona aflându-se departe de aşezările actuale – în jurul cărora se
acumulează, obişnuit, o cantitate apreciabilă de gunoi menajer. Nu există deocamdată expertiză geofizică
pentru acest punct.
Interesant este faptul că poziţia turnului, în relaţie cu terasa, este foarte asemănătoare cu cele constatate la
Traian Nord, respectiv pe fruntea terasei, înainte de panta care coboară mai abrupt spre pârâu; de asemenea,
nu este poziţia cea mai înaltă din zonă, dar este, oricum, una suficient de înaltă (92,5 m) pentru a asigura atât
comunicaţia spre sud, cât şi spre nord. Dacă relaţia cu următorul obiectiv spre nord – fortul de la Putinei –
este apropiată, respectiv sub 2,5 km, spre sud următorul punct cunoscut se află la peste 10 km, punând deci
probleme în cazul unei vremi mai puţin favorabile.
Dacă tot vorbim aici despre relaţia turnurilor de observaţie cu pantele alăturate, să spunem şi că fortul de la
Putinei are o relaţie similară cu Valea Călmăţui, aflată imediat la nord, respectiv aproape de marginea terasei,
dar nu atât de aproape încât să nu avem nevoie de un test de vizibilitate (Figura 12), fiindcă de la nivelul
solului nu se vede nimic spre vale. Latura nordică, într-adevăr, se află mai departe de marginea terasei,
comparativ cu poziţiile turnurilor de la Traian Nord şi Totiţa, dar şi panta este ceva mai domoală (5o), spre
deosebire de celelalte două (5,26o şi 5,25o), diferenţa de unghi fiind compensată de lungimea mai mare de
platou. Motivul pentru care s-a optat, şi aici, pentru o vizibilitate „la limită” este simplu: a fost preferată
partea de platou care era practic orizontală, simplificând amenajarea interioară a micului fort.

18

Ghilimelele avertizează asupra conţinutului înşelător al cuvântului din limba română, derivat din vallum (ca şi
cuvântul englezesc wall, care însă transmite ideea corectă).
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Figura 11. Valea Totiţa. DEM obţinut din dronă.
În dreapta vizualizare funcţie de direcţia pantei (vezi legenda).
În stânga – secţiuni altimetrice în teren virtual.
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Figura 12.
Test de vizibilitate din
fortul de la Putineiu, spre
Valea Călmăţui.
SRTM-30, Stereo 70.

De la Călmăţui la Valea Urlui
Următoarea lungime de teren, de la Putineiu la Valea Urlui, este descrisă printr-o secţiune altimetrică (pe
cale, respectiv pe linia valului) reprezentată la Figura 13. Se vede acolo o câmpie aproape complet plană,
uşor înclinată spre sud (şi est, cf. Fig. 1), întreruptă de un singur curs major, Călmăţuiul, care dezvoltă o
luncă lată de aproape un kilometru, chiar dacă apa, astăzi, este destul de săracă – aşa cum remarca, pe
vremea ultimului război mondial, Gh. Cantacuzino (1945, 441). În rest, puţine alte lucruri merită menţionate,
respectiv Valea Tufele lui Călin, care aduce singura variaţie mai mare de 10 m pe altitudine.

Figura 13. Secţiune altimetrică între forturile de la Putineiu şi Valea Urlui.
EU-DEM, Stereo 70; puncte roşii – obiective militare; puncte negre – alte repere în peisaj;
punctele galbene definesc inflexiunile de direcţie (micile corecţii ale valului)

Valea Călmăţuiului este nu doar largă, dar şi foarte mlăştinoasă. Umezeala permanentă este datorată, pe de o
parte, unghiului de curgere aproape nul, cât şi unor izvoare destul de puternice care apar în puncte diferite de
pe teritoriul satului Putineiu, care, nefiind canalizate, îşi împrăştie bogăţia pe lunca cea largă, unde
stagnează19. Aici, în luncă, undeva, Polonic văzuse valul, fără a da detalii asupra poziţiei exacte. Poziţia însă
nu era greu de ghicit, deoarece Planul Director de Tragere (nr. 3638, Băneasa, 1963), arată valul urcând pe
dealul de la nord de luncă, uşor mai la est decât sugestia de azimut a valului de lângă fortificaţie.
Căutând acest val pe imaginile aeriene (diverse!), în zona în care el ar fi trebuit să se vadă, am descoperit o
formă geometrică ce nu poate fi un produs natural: un pătrat cu latura de 27 de metri, cu colţurile rotunjite,
care, prin dimensiuni, poate fi un turn roman (Figura 14). Poziţia sa în luncă îl exclude din postura de „turn
de semnalizare”, fiindcă el comunică vizual doar cu fortul de la Putineiu, sugerând astfel o altă clasă. El

19

Devine astfel clar de ce locul de pe malul drept al râului era bun pentru locuire, în antichitate sau în vremuri mai
recente, existând apă proaspătă pe tot versantul terasei: toate aceste izvoare se află pe malul drept.
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poate fi, desigur, un „turn de supraveghere” aflându-se la doar 25 de metri de presupusul val20, şi la 100 de
metri de drumul roman21.

Figura 14.
Traseul valului roman prin
lunca Văii Călmăţui.
Ortofotografie din dronă, rezoluţie
20 cm, aprilie 2015, detaliu şi
profil altimetric (DST-dronă).
Legenda:
 săgeţi albe – val;
 săgeţi roz pal – drum;
 săgeată bleu – turn;
 săgeţi roşii – dimensiuni;
 linie albă – secţiunea
altimetrică

20

El este confirmat, atât în urma vizitei pe teren, cât şi pe modelul digital al terenului (subprodus al ortofotografiei de la
Fig. 14), însă zona a cunoscut recent alterări semnificative, vechiul val devenind gardul unei ferme, supraînălţat cu
această ocazie. Se poate observa însă că rambleul respectiv continuă şi la nord de locul unde se închide, spre est, gardul
fermei (pe fotografie, la nord de zona verde-închis).
21
Acesta ne-a fost indicat, de către un localnic, drept „drumul de cărămidă” („cărămidă” desemnând, în limbajul
popular din zonă, „lut ars”), fiind confirmat apoi şi în teren, putând fi urmărit şi pe ortofotografie până aproape de malul
râului (zonă în care, deşi „invizibil”, este evidenţiat de modelul teren ca fiind o fâşie uşor mai înaltă).
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S-au făcut două tentative de a ajunge la turn (ambele în toamna anului 2014)22, prima dată dinspre SV
(dinspre sat), a doua oară dinspre NE (ocolind ferma închisă cu gard), ambele eşuate datorită excesului de
apă şi a pericolului de a rămâne prinşi în mlaştină. A trebuit, deocamdată, să ne mulţumim cu modelul teren
şi cu analiza acestuia, care arată o construcţie centrală mare (6 m este mult pentru latura unui turn) şi un şanţ
înconjurător, de asemenea, de mari dimensiuni (27 de m la exterior fiind neobişnuit de mult). Secţiunea
altimetrică de la Figura 14 arată o imagine paradoxală, cu şanţuri „înalte”, dar motivul este evident: plantele
acvatice au avut condiţii mai bune de dezvoltare în golul şanţului, decât în perimetrul construit23.
Mărimea neobişnuită a turnului din Lunca Călmăţuiului sugerează că era o construcţie mai mare decât cele
uzuale (posibil cu un etaj suplimentar), probabil cu scopul principal de a supraveghea pasajul prin lunca
mlăştinoasă, care obliga, pe oricine, prieten sau duşman, să treacă pe acel îngust culoar amenajat de romani
şi numit de localnici „drumul de cărămidă”. Distanţa de 100 de m dintre turn şi drum este, teoretic, în afara
bătăii obişnuite ale arcului (desigur, depinde şi de arc, dar şi de arcaş), dar însă înălţimea suplimentară
însemna şi creşterea razei de lovireacțiune. La o analiză mai atentă, distanţa de 100 de metri era ideală,
scoţând militarii din turn din raza arcaşilor inamici, dar păstrând totodată trecătorii în bătaia armei.

Figura 15. Movila de la sud-vest de satul Băduleasa.
Imagine oblică din dronă, aprilie 2015, vedere spre sud.
Legendă: săgeţi negre – marginea terasei; săgeţi roşii – valul (sub drumul actual);
cerc alb – poziţia movilei.
La nord de Valea Călmăţui valul roman urcă relativ abrupt o terasă de peste 30 m înălţime, continuând apoi
pe un platou care creşte uşor spre nord. Planul Director de Tragere prezintă acolo o movilă aflată pe platou
(fără vizibilitate în vale!), dar foarte aproape de val (cam 50 m), ocupând o poziţie care, teoretic, ar fi putut fi
a unui turn roman. Vizita realizată acolo în octombrie 2014 (în condiţii mult mai favorabile observaţiei decât
imaginea de la Figura 15) a condus însă la o altă concluzie; deşi resturile arheologice, dintre care unele
databile explicit în epocă romană, se aflau, dacă nu din abundenţă, atunci oricum destule, atât în faţa, cât şi în
22

Anul 2015 a fost atât de ploios, atât în primăvară, cât şi în toamnă, încât nici măcar nu am mai încercat.
O interpretare similară a unor realități de acest tip am găsit pe o pagină de internet, la momentul corecturii
(https://historicengland.org.uk/research/current-research/discoveries/terrestrial-landscapes/discovering-hiddenheritage/).
23
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spatele valului, dispersia acestor materiale nu avansează spre vest ( spre „interior”) mai mult de 30 m, adică
la o bună distanţă de movilă. Pe aceasta din urmă, în schimb, nu am găsit absolut nimic, deşi terenul era
foarte curat şi perfect vizibil.
Sigur că poziţionarea unor movile exact în spatele valului constituie un motiv de atenţie, prezumţia că ar
putea fi acolo un turn fiind foarte puternică. În teren, însă, asemenea prezumţii nu au funcţionat întotdeauna,
iar cazul Băduleasa este numai unul dintre ele. În acest caz, analiza demonstrează că nu ar fi existat un motiv
pentru a amplasa acolo un turn – pe un limes caracterizat, în general, prin turnuri puţine şi rare, în comparaţie
cu alte amenajări de gen. Poziţia nu are vizibilitate nici către sud, deci nu controlează pasajul peste Călmăţui,
nici către nord mai mult de 500-1000 de metri, terenul fiind în pantă urcătoare (revezi Figura 13). Chiar şi
aşa, poziţionarea movilelor în spatele valului, şi nu în faţă, nu este deloc întâmplătoare; topografii romani nu
au vrut să le lase barbarilor ocazia să vadă mai mult decât era cazul... Vom mai avea, curând, un alt exemplu.
Figura 16. Movila Mare de
la Băneasa.

Fotografie oblică din dronă,
aprilie 2015.Vedere spre nord.
Săgeţile marchează traseul
valului roman.

Mergând spre nord, rămânem la tematica movilelor de lângă val. De această dată, vorbim despre cea mai
mare movilă cunoscută de-a lungul valului transalutan: Movila Mare de la Băneasa24. Ea măsoară cca 60 de
metri în diametru şi 6 m pe înălţime, dominând şoseaua naţională Turnu Măgurele - Roşiorii de Vede,
aflându-se în chiar marginea ei, lângă intersecţia spre Băneasa şi Salcia.
Pamfil Polonic scria, în notele sale arheologice25, că şoseaua naţională suprapune valul roman, însă
explorarea recentă în zonă a demonstrat că nu este adevărat; cele două obiective sunt paralele, pentru cel
puţin 4 km26. Paralelismul celor două – şoseaua modernă şi valul roman – era însă mai vechi decât
amenajarea din epoca lui Carol I; pe harta Szathmári (cu date strânse în anii 1856-57, pentru această zonă)
valul care venea de la Călmăţui mergea practic paralel – şi la distanţă foarte mică, în jur de 100 de m – cu
şoseaua care venea din Cârlomani, până în dreptul celor două fortificaţii de epocă romană, apoi cele două se
uneau. La finalul sec. XIX, când s-a amenajat şoseaua nouă despre care pomenea Polonic, se pare că
inginerii au preferat să construiască calea modernă paralel cu cea veche, dintr-un motiv uşor de înţeles: câtă
vreme şoseaua nouă era încă în curs de amenajare, pe cea veche se putea circula; în plus, dacă troianul putea
fi o suprafaţă de rulare pentru o căruţă uşoară, el nu oferea rezistenţa structurală necesară unei şosele
moderne, deci practic el ar fi trebuit mai întâi înlăturat.
24

Cunoscută şi drept Măgura Băneasa (harta militară din anii ‘80), sau Măgura Mare Băneasa (Planul Director de
Tragere); pe harta Szathmári apare drept Măgura Cureleanu. „Măgură” este cuvântul comun, în sudul României, pentru
a defini tumuli (fiindcă aceasta sunt, în imensa majoritate), deşi accepţiunea principală din limba română sugerează mai
degrabă forme de relief naturale, nu antropice (sensul „movilă” este totuşi prezent în DEX).
25
Teodor 2013, 207, fila 119 în original.
26
Nu am verificat tronsonul de lângă gara Troian, însă tot segmentul care stă în faţa forturilor de la Băneasa este în
această situaţie, de la sud de ferma de porci până departe, spre nord (v. Fig. 16).
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Ar fi fost ciudat ca valul roman să se afle sub şoseaua nouă, fiindcă între acesta şi movilă nu există interval
(or, nu se cunoaşte caz în care, pe Transalutan, o movilă să fie practic încorporată în val!). În realitate, între
marginea de est a movilei şi centrul fostului val (care este complet aplatizat!) sunt 50 de m, aşa cum se vede
la Figura 16. Movila a suferit chiar nişte stricăciuni – e drept, marginale –, latura respectivă fiind scobită
pentru a face loc şoselei (ceea ce un drum vechi nu ar fi făcut niciodată...); cealaltă latură a fost şi ea parţial
decupată, la cotele inferioare, probabil pentru a da ţării mai mult... teren arabil... (Figura 17)

Figura 17. Movila Mare de la Băneasa. Model 3D (dronă, rezoluţie 0,2 m).

Figura 18. Ortofotografii pentru Movila Mare de la Băneasa.
Stânga: ortofotografie din dronă (rezoluţie 0,2 m); dreapta:
ortofotografie militară (2012, rezoluţie 0,5 m).
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Cele două seturi de ortofotografii utilizate pentru Figura 18, deşi realizate la doar câţiva ani diferenţă,
sugerează două seturi de fapte distincte. Ortofotografia militară sugerează un cerc cu diametrul de 7,5 m
(care, de pe movilă, chiar cu iarba proaspăt cosită, nu se vede). Cealaltă producţie, datorată dronei, în aprilie
2015, sugerează în schimb un cerc cu diametrul de 21 m27, nu tocmai centrat pe cel mic. Descentrarea este
greu de explicat, însă cele două dimensiuni, luate separat, pot fi de interes în interpretarea urmelor.
Măsurătorile de magnetometrie au eşuat, datorită unui tripod topografic de fier (movila a fost în sistemul
geodezic de sprijin, figurând în bazele de date ceva mai vechi). A urmat, desigur, tomografia de rezistivitate,
care ne-a obligat să ne croim drum, peste marea movilă, cu o coasă mecanică, pentru a obţine un ax sud-nord
(Figura 19), desigur doar pe vârful movilei (axul are 35 de m, dar movila are un diametru de 60 m), de
interes pentru scopurile acestei cercetări.
Fără a fi complet edificatoare, rezultatele de la Figura 19 par a da un răspuns asupra semnificaţiei cercului cu
diametrul de 7,5 m observat pe fotografia de la Figura 18 (dreapta), fiind limita materialelor puternic
rezistive (teoretic: arse) de pe vârful movilei, cu rezultate superioare valorii de 53 de unităţi. De o parte şi de
alta, apar grupaje de valori aflate sub această limită critică, pe o lăţime de aproximativ 2 m, urmând, de
ambele părţi, alte grupaje puternic rezistive, care pot reprezenta materiale arse scurse pe versanţii movilei.
Pentru o eventuală utilizare a movilei ca poziţie de observaţie, în epoca romană, ne interesează mai ales
rezultatele din primul metru sub linia actuală a solului. În ceea ce priveşte realităţile de la adâncimi mai mari
– care, cu siguranţă, au importanţă pentru preistorie – se remarcă o groapă centrală mare28, adâncă de cca 3
m, care pare a fi o groapă de jefuire, care probabil nu şi-a atins scopul; camera funerară pare poziţionată cca
5 m în lateral de axul movilei.

Figura 19. Tomografie de rezistivitate (ERT) pe Movila Mare de la Băneasa.

Axă sud-nord, valori altimetrice (94...102) şi intensitatea răspunsului (scala color, ohm.m).

Nu considerăm complet clarificată situaţia Movilei Mari de la Băneasa, dar avem oricum bune motive să
credem că ea a fost ocupată de romani, cel puţin pentru jumătatea de secol în care a funcţionat graniţa din
vestul Munteniei. Argumentele sunt mai degrabă de ordin conjunctural şi topografic. Fortul mare de la
Băneasa este poziţionat excelent faţă de terasa Călmăţuiului, dominând singurul culoar de circulaţie est-vest
de pe acest tronson, reprezentat de Rusca Fundaţilor29. Din punct de vedere altimetric, însă, fortul nu are
deloc o poziţie confortabilă; colţul său cel mai înalt, cel de NE, are o cotă absolută de cca 94,5 m, asigurând
o vizibilitate relativ acceptabilă spre SE, unde cotele pe câmpie sunt egale sau uşor inferioare, dar slabă spre
NE, câmpul din această direcţie având 3-4 m în plus30. Dacă adăugăm faptul că valul roman era, la origine,
27

Asemenea diferenţe, pe fotografii aeriene ale aceluiaşi obiectiv, sunt normale, câtă vreme stadiul de vegetaţie este
diferit, ca şi lumina de care au beneficiat (intensitate, culoare şi direcţie).
28
Este vizibilă pe suprafaţă, între picioarele tripodului.
29
Vezi, în acest volum, articolul dedicat cercetării aeriene. Cât despre fortul mic de la Băneasa, fără a intra aici în
detalii, periegheza pe suprafaţa lui a sugerat, prin diluţia materialului arheologic (aproximativ 1:10 faţă de fortul mare),
că nu a fost folosit decât o perioadă foarte scurtă de timp, foarte probabil în epocă traianică. Fortul mic de la Băneasa nu
este deci parte a Limes Transalutanus, textul de mai sus făcând abstracţie de el.
30
De exemplu, movila de la Băneasa este notată, pe harta militară a anilor ’1980, cu cota (superioară) 103,6 m, din care
scăzând înălţimea movilei (+6 m, pe aceeaşi hartă) obţinem 97,6, adică 3 m mai sus faţă de colţul cel mai înalt al
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un obstacol vizual înalt de 3-4 m, rezultă că militarii din garda fortului de la Băneasa erau pur şi simpli
„orbi” la ce se întâmpla dincolo de val, indiferent de înălţimea concretă a turnurilor fortificaţiei.
Crearea unui post de pază şi semnalizare pe Movila Mare putea schimba cu totul această situaţie nefericită.
Movila este poziţionată optim, pe cel mai înalt petec de pământ din împrejurimile imediate, beneficiind
eventual şi de înălţimea suplimentară a vechiului tumul, de 6 m. Adăugând înălţimea standard a unui turn (12
metri la vârful acoperişului, sau între 8 şi 9 m pentru altitudinea relativă a observatorului), se obţinea o cotă
generală de peste 110 m, din care se controla aproape întreg traseul valului, între terasa Dunării şi terasa
Vedei, desigur, cu limitările meteorologice uzuale (revezi Figura 13). Centrul movilei se află la 619 m NNE
(31o) de turnul de colţ de NE al fortului, la o distanţă care asigura comunicarea (vizuală sau auditivă) în orice
condiţii. Poziţionat la doar 50 de m de val, de la înălţimea teoretică de 14 m (6+8), turnul de observaţie
asigura soldaţilor din gardă un control perfect al valului şi al poziţiilor din faţa lui, pe mulţi kilometri spre
sud sau nord.
O situaţie interesantă apare la 8,4 km NNV de Movila Mare, respectiv la 750 de m NNV de gara Troian.
Dacă harta recentă nu mai dă în zonă nici un reper utilizabil, mai vechiul Plan Director de Tragere (nr. 3639,
Valea Urlui, 1955) indică în acea poziţie un punct de sprijin topografic, numit Traian (sau Belitori, după
numele vechi al satului aflat la 4 km est). Poziţia nu este marcată ca movilă (semnul convenţional), ci doar ca
punct de reper topografic, ceea ce este mai degrabă bizar, fiindcă suntem în plin câmp, iar bornele
topografice se pun, uzual, pe puncte uşor de identificat în teren, respectiv o ridicătură, indiferent de natura ei.
Locul se află la cca 42 m est de val, şi nu poate fi interpretat ca un turn pendinte de Limes Transalutanus. Că
acolo a existat o mică movilă, este neîndoielnic, atât din conjunctura topografică a PDT, cât şi din misiunea
de dronă din zonă (aprilie 2015), care indică acolo o mică ridicătură (pe modelul digital al terenului,
desigur), cu diametrul de cca 25 m şi înălţimea de 0,5 m, situaţie care a fost confirmată vizual, printr-o
fotografie luată de la cca 400 m sud, în care se disting o pereche de „cocoaşe”, pe câmp, din care cea vestică
se aliniază valului, cealaltă fiind „altceva”31.
Două lucruri fac această situaţie interesantă. În primul rând ar fi o întrebare inginerească: de ce au acceptat
topografii romani o movilă la doar 40 de m în faţa valului, când ar fi putut, fără nici un efort şi fără costuri
suplimentare, să schimbe traseul cu 100 de metri mai la est? Este mult mai probabil că atunci când topografii
romani făceau proiectul acea movilă nu se afla acolo. În al doilea rând ar fi faptul că, exact în această zonă,
ar trebui să treacă Brazda lui Novac de Sud, pe direcţia vest-est (care nu se vede, însă, pe nici un fel de
reprezentare). E drept, sursele se contrazic, indicând valul ba la nord, ba la sud de gara Troian 32, însă un şir
de movile aliniate vest-est33, dispuse la intervale relativ regulate (cca 1,75 km), cu sau fără legătură (certă) cu
Brazda, sugerează că traseul ar fi de căutat spre nordul interfluviului Adâncata-Valea Glodului, adică la nord
de gară. Dacă este aşa, iar dacă şanţul acestui val se va fi aflat spre sud, aşa cum este mai probabil34, la un
moment post 250 (când Limes Transalutanus este părăsit), diagnosticul privind constructorul acestui
monument devine foarte dificil, respectiv un mister care pare să se tot adâncească.
La nord de Movila Belitori, următorul punct de interes ar fi Valea Tufele lui Călin, atât pentru că se află
aproximativ la jumătatea distanţei între forturile de la Băneasa şi Valea Urlui, dar şi pentru că acolo există
unica vale de pe traseu care produce o alterare a câmpiei mai mare de 10 m pe altitudine (revezi Figura 13),
iar asemenea locuri sunt, de obicei, supravegheate militar din relativă apropiere. Din păcate, zona nu a fost
deocamdată cercetată, din acelaşi motiv al accesului dificil, cumulat cu condiţiile meteo şi/sau de cultură
fortului. Cota maximă înscrisă la Fig. 19 (aprox. 102 m) este obţinută cu un GPS de performanţă (Ashtech Mobile
Mapper 100), dar are oricum o valoare orientativă (interesau acolo relaţiile locale, respectiv descrierea pantelor movilei,
pornind de la un punct central (măsurat cu GPS), descrierea pantei propriu-zise fiind produsul staţiei totale.
31
Nu s-au făcut cercetări la faţa locului, accesul fiind dificil, posibil doar pe vreme foarte bună şi cu mult timp la
dispoziţie, ceea ce, deocamdată, nu a fost cazul. Rămâne unul dintre multele lucruri de clarificat, în viitor.
32
Pamfil Polonic spunea că la nord de gară (Teodor 2013, 30); Dumitru Tudor (1978, 254) spunea că intersecţia celor
două troiene ar fi la sud de gară. Ioana Bogdan Cătăniciu (1997, fig. 50) a realizat o schiţă după o fotografie aeriană,
arătând Brazda la nord de gara Troian, confundând însă misteriosul obiectiv antic cu o văiugă cât se poate de naturală,
numită Tufele lui Călin. Fotografiile aeriene, realizate atât din dronă, cât şi din avion, în 2015, nu au produs nici un
rezultat pe această linie, chiar dacă, în același perimetru de căutare au fost remarcate alte lucruri interesante.
33
Belitori, Lupniţa (Lupeniţa pe DTM), Niculei, Cornetului (Troianului pe DTM). Acronimul DTM este folosit, în
contextul de referinţă la o hartă, pentru harta realizată de Direcţia Topografică Militară în anii 70 şi 80 ai secolului
trecut.
34
Schuchhardt 1885, 219-220, variantă încă favorită în literatura internaţională (de ex. Napoli 1997, 338, fig. 231).
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agricolă nefavorabile. Şi aceasta rămâne o restanţă pentru lucrurile pe care ni le propuseserăm de clarificat în
2015.
Figura 20.
Turnul de semnalizare
de la Valea
Epureasca.

Fotografie oblică din
dronă, vedere spre est.
Săgeţile roşii marchează
traseul valului roman;
săgeata albă indică zona
cea mai vizibilă a
drumului (paralel cu
valul).
Suprafaţa roşiatică este
cea a turnului.
Maşina (cu haionul
deschis) măsoară aprox.
5,5 m.

La alţi 2,8 km nord de Movila Belitori am descoperit un nou turn de observaţie, într-o zonă pe care, sincer,
nu am suspectat-o anterior a avea „potenţial”, pe o limbă de pământ aflată între două văi puţin adânci (6-8 m
altitudine), orientate vest-est, care se închid imediat la sud-est de obiectiv. Locul are o cotă relativ bună, dar
oricum inferioară celor aflate imediat la sud şi la nord, motiv pentru care era greu de bănuit că ar putea
adăposti un turn. Cele două văi se numesc Epureasca, la nord, şi Epureasca Mică, la sud, turnul primind,
natural, numele lor (Epureasca). Descoperirea s-a făcut conjunctural, într-o zonă cu acces relativ dificil (fără
drumuri, incluzând aici drumuri de ogor), doar fiindcă am profitat de vremea uscată şi de un ogor arat şi
recent grăpuit, ceea ce a permis parcurgerea câtorva kilometri direct pe arătură. Locul a fost observat uşor,
dar nu datorită profilării (deşi, vom vedea, ea există), ci graţie coloraţiei roşiatice (Figura 20), care se datora
utilizării acelei argile arse, folosite şi la construcţia valului, însă în cantităţi mai mari.
Am profitat de ocazie, respectiv un obiectiv cât se poate de vizibil, curat, fără gunoaie menajere care să
genereze deturnarea rezultatelor şi fără instalaţii geodezice de bruiaj, pentru a obţine date cât mai bune, ca set
comparativ pentru alte situaţii similare.
Kappametria nu a dat rezultate deosebite (vezi Figura 21), indicând doar valul (nu foarte ars în zonă, cel
puţin aparent) şi zona turnului. Este interesant de semnalat că zona cu indiciile cele mai puternice de locuire
se localizează imediat la vest de turn, sugerând că am putea avea acolo şi o instalaţie gospodărească35. Ca de
obicei, valorile măsurate sunt dependente de unghiul pantei, scăzând spre margini (panta curge aici în trei
direcţii, din axul turn-val, spre est, sud şi nord, cu valori mai mari pentru ultimele două, bine evidenţiate de
kappametrie). Testul nu a indicat existenţa unui al treilea obiectiv, respectiv drumul 36, sugerat totuşi de
analiza altimetrică (vezi mai jos).

35

Aşa cum, de altfel, s-a întâmplat şi la Movila Traian Nord.
Ceea ce nu este de natură să mire, dacă drumul a fost construit cu argile locale (vezi articolul despre sondaje
geologice, în acest volum).
36
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Testul de magnetometrie sugerează un turn pătrat, cu latura de 5 m, puternic ars37, înconjurat de un şanţ
relativ circular, cu diametrul exterior de 17 m, conţinând şi el materiale arse (neîndoielnic din ruina turnului).
Figura 21.
Turnul de la
Epureasca.
Măsurătoarea de
magnetometrie (albnegru) suprapusă
transparent peste
măsurătoarea de
kappametrie (color).
Culorile calde indică
valori mari, cu posibila
incidenţă a intervenţiei
antropice.

Analiza topografică a terenului, desfăşurată pe un model digital al terenului (DEM în engleză, vezi Figura
22) de mare rezoluţie (dronă), a evidenţiat şi existenţa unui drum, între turn şi val. În ciuda arăturii temeinice
şi anuale, cele trei elemente încă se mai disting în teren (cel mai greu drumul, fiind doar bănuit la cercetarea
în teren, confirmarea venind pe această analiză de birou). Distanţa dintre centrul turnului şi centrul valului
este de 90 m.
Figura 22.
Turnul de la Epureasca.
Model-teren de mare
rezoluţie (dronă), cu
secţiune altimetrică peste
elementele construite.
Punctele roşii reprezintă
repere GPS, respectiv
identificarea cu ochiul liber
a drumului.
Poligoanele albastre indică
locuri uşor mai înalte, pe
analiza modelului teren (în
secţiunea altimetrică sau în
afara ei).

37

Nu putem distinge, aici, dacă „incendiat” sau construit cu materiale arse, mai probabilă fiind a doua variantă.
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Analiza de vizibilitate a demonstrat că, în ciuda faptului că poziţia turnului este aparent dominată de coastele
de la sud şi nord (dincolo de cele două văi Epureanca), un turn cu înălţimea standard putea vedea contactele
de la sud şi nord, respectiv turnul de la Băneasa şi fortul de la Valea Urlui.
La doar 1,24 km nord, practic pe dealul alăturat (numit tot Epureasca...), ne-am confruntat cu altă
împrejurare paradoxală.

Figura 23. Movila de pe Dealul Epureasca. Vedere spre nord-vest.
Dimensiunile movilei sunt măsurate pe un model teren de mare rezoluţie.
Săgeţile roz indică poziţia valului în teren.

Ştiam, din Planul Director de Tragere, că acolo există o movilă exact în spatele valului, teoretic excelent
amplasată, pe o poziţie dominantă. Ajunşi la faţa locului am găsit o construcţie impresionantă – mult peste
ceea ce ruinele unui turn roman de lemn ar putea lăsa –, în excelente condiţii de observaţie (Figura 23), a
cărui inspecţie vizuală nu a lăsat nici un dubiu; locul era – spre surpriza noastră – perfect „curat”, fără nici
cea mai discretă urmă de utilizare în epocă romană38.

De la Valea Urlui la Vedea

Figura 24.
Secţiune altimetrică
în teren virtual (EUDEM 30 m), între
Valea Urlui şi
Scrioaştea, pe
varianta vestică a
valului.

Fortul roman de la Valea Urlui are, în raport cu valea alăturată (vezi Figura 24), aceeaşi relaţie spaţială
precum fortul de la Putinei: este aflat pe marginea unei terase, controlând vizual tot cursul de apă, pe o
lungime mare, mai ales spre aval (spre barbaricum). Ambele au, în fapt, o amplasare tipică a unui turn de
semnalizare, dovadă că, foarte probabil, garnizoana sa avea şi astfel de atribuţiuni. Cota sa de construcţie –
cca 101 m – îi asigură vizibilitate bună atât spre sud (către turnurile de la Valea Epureasca sau Movila Mare
de la Băneasa) cât şi spre nord (turnul de la Scrioaştea).
38

Nu am renunţat la intenţia de a face acolo investigaţii suplimentare, însă obiectivul nu se mai numără între priorităţile
acestui proiect.
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Cel mai apropiat turn, spre nord, este însă unul recent descoperit, absolut întâmplător, pe unul dintre cadrele
oblice ale unei drone (Figura 25). Obiectivul a fost regăsit în zilele imediat următoare, prin cercetare la sol.
Figura 25.
Turnul de
supraveghere aflat
la sud de Valea
Mocanului.
Fotografie oblică
(„joasă”) din
dronă, aprilie 2015,
vedere spre nordvest.

Am profitat de terenul foarte curat şi am făcut cercetări geofizice, respectiv un test de kappametrie pe
suprafeţe mai largi, mult în afara turnului, urmate de un grid de magnetometrie centrat pe turn, de 40 x 40 m.
Testul de kappametrie a arătat ceea ce ştiam, şi anume că valul este construit din materiale arse (nu foarte
multe, în zonă, după observaţiile făcute cu ochiul liber), dar mai sugerează că densitatea materialelor arse nu
este aceeaşi peste tot39. Cât despre turn, acesta este puternic evidenţiat, aşa cum era de aşteptat, însă
reprezentarea mai sugerează, de asemenea, că zona a fost locuită (nu foarte compact) în zone de la nord şi
vest de turn40. La 180 m NV de turn există un drum vechi – neevidenţiat de kappametrie, ci de cercetarea
aeriană41. Un alt drum a fost evidenţiat (pe modelul teren) spre sud de turn, pe o lungime de 245 m, mergând
paralel cu valul (deci asociat!), la o distanţă de 47 m vest de val, însă urma acelui drum a fost pierdută exact
în proximitatea turnului.
Măsurătorile de magnetometrie (Figura 26) au dat rezultate similare – chiar dacă nu la fel de clare – cu cele
văzute la Valea Epureasca. În acest caz, structura rectangulară, puternic arsă42, are latura de cca 5,5 m, în
39

Aşa cum vom vedea, mai jos, un exemplu frapant la Scrioaştea.
Ne aducem aminte, de pildă, despre cazul Traian Nord, cu evidente urme de locuire la SV (cel puţin!).
41
Este acelaşi drum pentru care s-au făcut sondaje geologice, la doar 440 m NE, şi care a demonstrat o structură şi
morfologie de factură romană (vezi articolul semnat împreună cu Constantin Haită în acest volum).
42
Nu ştim dacă „incendiată”, sau dacă semnalul magnetic foarte pregnant se datorează materialelor de construcţie.
40
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timp ce şanţul nu mai este rotund, ci mai degrabă pătrat, dar cu laturile şi colţurile arcuite, cu dimensiuni,
între mijlocurile laturilor, de 18,10-18,40 m (la exterior). În şanţ există, chiar dacă discontinuu, alte materiale
cu proprietăţi magnetice, desigur rostogolite din construcţia ruinată.

Figura 26. Geofizică la turnul de la sud de
Valea Mocanului.
Kappametrie (stânga) şi magnetometrie
(dreapta).

Poziţionarea turnului mi s-a părut, la vizita în câmp, uşor nepotrivită, cel puţin aşa cum se vedeau lucrurile
de la cca +1,6 m, poziţia fiind dominată atât de locurile de la nord – dincolo de Valea Mocanului – cât de
cele de la sud – un platou înalt, mergând spre Valea Urlui. În al doilea rând mă preocupa distanţa foarte mare
dintre turn şi val (109 m), întrebându-mă care anume erau diferenţele faţă de cazul Traian Nord, unde turnul
se află doar la 40 de m de val. Ajuns în birou am exersat ceea ce probabil că s-ar putea numi „arheologie
experimentală”, doar că în spaţiul virtual, desenând ca să pricep.
Am alcătuit, în primul rând, o schiţă comparativă a relaţiilor dintre turn şi val, pentru cazurile Traian Nord şi
Valea Mocanului (sud, vezi Figura 27). O observaţie importantă ar fi că turnurile de pe Limes Transalutanus
sunt poziţionate diferit faţă de alte frontiere romane pentru care literatura ne este accesibilă, respectiv mult
mai departe de linia valului. Nu am realizat o cazuistică pentru astfel de situaţii, dar vizita pe limes-ul
german43 a arătat limpede şi pe numeroase exemple că distanţa care separă turnurile de marcajul de graniţă
(palisada, zidul, adică acel obstacol care marchează limites, indiferent cum este construit) este de 10-15 m
(sau şi mai puţin, respectiv turnuri adosate zidului). Ei bine, în cazul din sudul României aceste distanţe
variază între 40 şi 110 m! Diferenţa consistentă ar trebui să avertizeze, de la început, că sunt lucrări realizate
în altă epocă, şi nu în vremea lui Hadrian sau Antoninus44. Aceasta nu mai este armata romană care nu doar
că nu se ferea să se arate, dar care îşi vopsea turnurile în alb, ca să fie şi mai vizibile 45, ci o armată

43

Cu ocazia Limes Congress, Ingolstadt, 14-23 septembrie 2015.
Iar aceasta în ciuda perseverenţei Ioanei Bogdan Cătăniciu de a „demonstra” că valul din Muntenia este construit în
secolul al II-lea, mai exact încă în vremea lui Hadrian (Bogdan Cătăniciu 2009, pentru a da doar un exemplu recent).
45
Situaţie documentată arheologic mai ales pe limes-ul Germaniei Superior, de ex. Eckehart 2009, no. 26-27
(Hillscheid, turn 1/68), no. 27 (Arzbach, turn 1/84), no. 28 (Rheinbrohl, turn 1/1), ultimele două cu tencuială albă doar
la nivelul etajului superior; Scheuerbrandt 2015, 51, turnul 8/32 de lângă Osterburken). Situaţia a generat discuţii destul
44
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îmbătrânită şi prudentă, conştientă de vitalitatea barbarilor, având acum tendinţa de a-şi poziţiona trupele şi
instalaţiile militare în locuri mai degrabă greu de văzut46, pentru a-şi conserva avantajul surprizei.

Figura 27. Schiţa comparativă de amplasament a turnurilor de la
Traian Nord şi Valea Mocanului (sud); atenție, scări diferite!
Primul gând, privind Figura 27, ar fi că turnurile sunt îndepărtate de val pentru a fi scoase din raza de acţiune
a săgeţilor inamicului. Aşa cum se vede în partea superioară a schiţei, barbarii care ar fi vrut să ia turnul la
ţintă de la distanţa rezonabilă de 70 de m47, ar fi putut face acest lucru cu preţul apropierii la doar 20 m de
val, adică expunându-se în câmp deschis tirului soldaţilor romani. Cazul de la Valea Mocanului este evident
diferit, pentru că acolo turnul este mult mai departe decât ar fi fost necesar pentru a se pune la adăpost de
proiectilele incendiare. Motivaţia ar trebui căutată în altă parte, probabil pe domeniul vizibilităţii. Aşa cum
vedem la Figura 27, „zona oarbă” ar fi rămas tot invizibilă – chiar dacă turnul s-ar fi aflat la doar 20 m de val
– din cauza configuraţiei terenului, care coboară brusc spre est, spre talvegul văii. Distanţa mare faţă de val,
în cazul Valea Mocanului, ar trebui să fie corelată unor realităţi de teren mai vaste decât relaţia cu segmentul
cel mai apropiat de val.
Pentru a clarifica acest lucru am făcut 5-6 teste de vizibilitate în zona turnului, pentru a vedea dacă intuiţia de
pe teren – conform căreia turnul ar fi fost greşit amplasat – este corectă sau nu; voi reproduce aici doar două
dintre acele teste (Figura 28).
Rezultatele acestor încercări au fost uluitoare şi pentru mine, deşi eram deja avertizat asupra capacităţii
romanilor de a-şi reprezenta corect terenul şi de a-l folosi în cel mai ingineresc fel posibil. Zonele „oarbe”
din turnul real sunt considerabil mai mici decât în toate ipotezele mele de lucru, demonstrându-mi că turnul
nu putea fi amplasat mai bine decât atât48.

de aprinse în timpul excursiei documentare, principala problemă fiind dacă evidenţa arheologică este suficient de
convingătoare pentru a propune reconstrucţii complet albe la exterior.
46
Se poate face o astfel de demonstraţie pe chiar poziţionarea forturilor din Muntenia. Câtă vreme însă traseul graniţei
nu este foarte clar pe anumite segmente (în special pe teritoriul judeţului Argeş), vom amâna expunerea de motive.
47
Săgeţile incendiare sunt mai masive şi au ţinută de zbor mai proastă, motiv pentru care raza lor de acţiune este mult
mai mică decât obişnuit (adică în jur de 100 de metri pentru arcurile siriene).
48
Cum anume făceau romanii pentru a ajunge la performanţe care se pot proba, astăzi, pe modele teren, cu calculatoare
performante, este deja o altă problemă, la care nu voi încerca să răspund. Despre ingineria romană însă s-a scris mult,
oprindu-mă aici doar la câteva exemple: Davies 1998, Bekker-Nielsen 2000, Moreno Gallo 2006 – mai toate cu referire
la drumuri, contând aici, de fapt, abilitatea de a proiecta ansambluri de mari dimensiuni, de a calcula unghiuri şi

89

De pază
Cât despre vizibilitatea acestui turn spre zone mai îndepărtate, este demn de semnalat faptul că, dacă el al fi
avut doar 6 m înălţime (la nivelul gărzilor), atunci s-ar fi aflat chiar la limita de vizibilitate – atât spre sud
(fortul de la Valea Urlui, aflat la doar 1,5 km SSE), cât şi spre nord (turnul de la Scrioaştea, aflat la 7,7
km)49. Or, a construi ceva la limită de vizibilitate nu este înţelept, fiindcă vegetaţia (fie ea cultivată sau
sălbatică) creşte diferit în ani şi sezoane diferite, uneori ridicându-se şi la 2 m deasupra solului50.

Figura 28. Teste de vizibilitate din turnul de la Valea Mocanului Sud.
Stânga: amplasamentul real al turnului; dreapta: amplasament fictiv, „îmbunătăţit”.
Haşurile reprezintă zone invizibile din turn, pentru fiecare caz particular.
EU-DEM (30 m), turn +8 m, „inamic” la +1 m, val ca obstacol fizic de vizibilitate, la +3 m.

Valul roman cunoaşte, înainte de traversarea Bratcovului, mai exact cu 2,6 km (SV) înainte de intrarea în
oraş, o bifurcare, o variantă virând nord şi traversând Bratcovul la sud de cătunul Măldăeni 51, iar o variantă
continuă traseul anterior, cu azimut nord-est, ocoleşte pe la est perimetrul de astăzi al Spitalului TBC,

distanţe, de a controla mediul tridimensional în care construcţia se planifica şi punea în operă. De la drumuri la orice
altă construcţie publică este doar un pas, precum cazul digurilor (Smith 1970).
49
În cartea publicată în 2013 presupuneam existenţa unui turn la „Valea Mocanului” (însă la nord de vale), pe baza unor
cote topografice şi unor aparenţe oferite de ortofotografii. Zona a fost investigată recent şi, deşi s-au pus în evidenţă
zone cu material arheologic, în spatele valului, nu a putut fi identificată o denivelare care să indice cu certitudine
rămăşiţele unui turn. În zonă vor continua investigaţiile, atât de suprafaţă, cât şi geofizice. Un alt turn ar putea exista la
4 km NNE, dar pe varianta de est a valului, în apropierea oraşului Roşiori, pe pantele nordice ale Văii Bratcov.
50
Un protocol încheiat foarte recent cu ANCPI (noiembrie 2015) ne va permite, în viitor, să utilizăm modele numerice
ale terenului mult mai fine decât cele astăzi accesibile gratuit (cu rezoluţii de 30 m, precum EU-DEM sau SRTM-30),
deci vom putea rafina astfel de concluzii. Soluţia cu modelele digitale din dronă este şi ea accesibilă, la rezoluţii
complet diferite (0,2 m), însă este dificil de acoperit pe suprafeţe atât de mari încât să ne permită utilizarea lor pentru
studii de vizibilitate la distanţe mari (peste 5 km liniari, deci minimum 5 km2).
51
Este varianta pe care o descria Polonic (Teodor 2013, 34), care este însă astăzi mai puţin vizibilă decât cealaltă,
estică, despre care Polonic nu aflase.
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traversează Bratcovul perpendicular şi se îndreaptă spre cimitirul oraşului, unde se pierde52. Pe varianta
estică a valului a fost identificată poziţia unui alt turn, încă din toamna anului 2012, care nu a mai beneficiat
însă decât de o tentativă de cercetare (eşuată datorită culturii de păioase de la acel moment), motiv pentru
care nu vom insista asupra lui; trebuie spus însă că este un post de observaţie absolut necesar, singurul
cunoscut de pe cursul Bratcovului, care dezvoltă o vale relativ adâncă (peste 20 m), care, conform cutumelor,
ar fi trebuit supravegheată. Poziţia este una tipică, pe o margine de terasă53.
Figura 29.
Schiţa de plan pentru amplasarea
turnului de la Scrioaştea (Bogdan
Cătăniciu 1997, fig. 51, cu adnotări).

Schema de descriere a traseului de val de la Figura 24 (vezi supra) este cea corespunzătoare variantei vestice,
„Polonic”. Pe această rută întâlnim doar o foarte întinsă aşezare, care poate masca o eventuală construcţie
militară, ocupând ambele maluri ale luncii Bratcovului, inclusiv o parte a teraselor care urcă spre cele două
platouri, de sud şi de nord54. Pe această rută, însă, nu am mai identificat nici un turn înainte de cel de la
Scrioaştea – cel cercetat, cu patru decenii în urmă, de Ioana Bogdan Cătăniciu. Săpătura realizată cu acea
ocazie lămureşte câteva lucruri, între care faptul că turnul ar fi avut două faze, cu plan şi orientare distincte,
cu suprapunere parţială, cu dimensiuni normale, în jur de 5 m latura, dar cu plan dreptunghiular (?!) în faza
întâi, şi fără... şanţuri (planul la Bogdan Cătăniciu 1997, fig. 62). Problema cea mare, deocamdată, a fost că
nu am reuşit să-l găsim pe teren. Să vedem de ce...
Dacă în foarte sumarul text descriptiv (Bogdan Cătăniciu 1997, 83) se afirmă că turnul s-ar afla la 70 m de
val, undeva înainte de a coborî în vale, planul general al zonei (eadem, fig. 51, reprodus aici la Figura 29)
indică localizarea lui în proximitatea zonei unde valul face un viraj spre nord. Fiindcă planul respectiv nu era
însoțit de o scară grafică, l-am scanat şi scalat după o dimensiune cunoscută (singura clară: de la fortul din
Gresia până la cotul spre nord al valului, de lângă satul Scrioaştea55, respectiv 3.858 m), pentru a deduce
astfel poziţia turnului56. A rezultat, ca la Figura 30, că turnul s-ar fi aflat la 120 m de val, ceea ce pare mai
52

Pentru o schiţă a celor două trasee, vezi, în acest volum, articolul despre aşezările romane de pe limes.
Detalii despre această poziţie la Teodor 2013, 158-161, cu fig. 63, legenda 3.
54
Vezi, în acest volum, articolul referitor la aşezările civile.
55
În publicaţiile anterioare am folosit sistematic numele Scrioştea, nu pentru că fusese folosit deja de Ioana Bogdan
Cătăniciu, ci fiindcă mi se părea mai autentic, ţinând cont de particularităţile fonetice ale zonei. Am constatat însă că
astăzi, în toate documentele oficiale, numele satului este Scrioaştea, ceea ce m-a determinat ca, din 2015, să folosesc
această formă, pentru a evita confuziile (dacă acest lucru mai este posibil). Sper doar ca numele destul de neobişnuit al
satului (despre care se brodesc, local, legende absolut hazlii) să-l ferească de confuzii, în ciuda grafiei distincte.
56
Ioana Bogdan Cătăniciu a afirmat public, de mai multe ori (ultima oară foarte recent, la Sesiunea Muzeului Judeţean
Argeş, pe 29 octombrie 2015), că acele schiţe erau foarte exacte, fiind făcute după fotografii aeriene. Chiar luând în
53
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degrabă imposibil, ţinând cont de suprafaţa aproape complet plană a terenului (spre deosebire de Valea
Epureasca şi Valea Mocanului, unde distanţele sunt în jur de 100 de m, dar pe un teren ușor în pantă).
Figura 30.
Ortofotografie (MAPN
2012) în zona turnului
de la Scrioaştea, cu
suprapunerea unui
test de kappametrie şi
a unor repere GIS
(roşu) şi GPS (negru).
Linia continuă
reprezintă traseul
valului roman.

Testul de kappametrie (Figura 30) a avut drept scop să încercăm să relocalizăm corect turnul cercetat de
înaintaşa noastră57. El nu a indicat nimic interesant la 50-70 m de val, așa cum am sperat noi, dar a arătat
totuşi un lucru foarte interesant: cam la fiecare sută de metri lungime şi cam la 25 de metri vest de val, există
câte o zonă cu perturbaţie antropică. Merită menţionat faptul că zona este săracă în materiale arse, în lungul
valului, fragmentele de lut ars fiind mici şi rare, aşa încât aceste perturbări ritmice sunt destul de greu de
explicat. Vor fi necesare laborioase măsurători geofizice pentru a explica acest fenomen, iar în timpul rămas
pentru finalizarea acestui proiect – şi ţinând cont de competiţia mare a „priorităţilor” – este îndoielnic că vom
reuşi curând să clarificăm chestiunea.
Întorcându-mă la posibila localizare a turnului săpat de Bogdan Cătăniciu, trebuie spus că, finalmente, zona
marcată la Figura 30 drept „zonă de dispersie a materialelor arheologice” este candidatul cel mai bun,
fiindcă, de regulă, nu există alte motive de a avea rămăşiţe arheologice depistabile decât dacă în perimetrul
respectiv s-a locuit (militar sau civil) o perioadă mai lungă de timp. Chiar şi aşa, poziţionarea turnului ar fi
neobişnuită, fiindcă se află aproape, dar totuşi prea departe de marginea terasei – peste 100 de metri, deci nu
calcul că fotografiile la care avea acces, în anii ‘70, nu erau exact „ortofotografii”, ci doar fotografii mai mult sau mai
puţin verticale, eroarea nu ar putea fi prea mare (de maximum 10%, dar probabil mai puţin).
57
Sigur, rămăşiţele arheologice sunt deja răvăşite de săpătură, dar acest lucru nu schimbă cu nimic proprietăţile
magnetice ale obiectelor; ne-am putea aşteptat, în cel mai rău caz, la o dispersie mai pronunţată a zonei puternic
magnetizate, aşa cum arată, de pildă, zona de nord a testului de kappametrie de la Figura 30, dar deja acel loc se află la
aproape 300 de m locul indicat de Ioana Bogdan Cătăniciu.
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are vizibilitate spre vale. Am presupus, în cartea de acum doi ani (Teodor 2013, 156-157), că bizara locaţie a
turnului ar fi legată nu de supravegherea vecinătăţii imediate, ci de necesitatea transmiterii (emisie-recepţie)
semnalelor de alarmă la mare distanţă. Fără a exclude acum o astfel de posibilitate, trebuie să spun, din
perspectiva tuturor datelor comparative existente, că situaţia turnului de la Scrioaştea rămâne neclară, ca şi
localizarea sa pe teren. La urma urmei, planul săpăturii prezentate nu garantează prin nimic că ar fi vorba
despre un turn de pază, şi nu altceva.
Un ultim segment de val, înainte de Gresia, a fost studiat în faţa cătunului Viile (fost Ciocu), zonă în care
vechea frontieră merge paralel cu şoseaua judeţeană, la o distanţă de 118 m spre nord (măsurătoare la Viile).
Valul nu mai este aici, în lunca Vedei, prea vizibil, fiind relativ greu de găsit şi la cercetarea de suprafaţă. El
poate fi însă fi găsit ici-colo, demonstrând parcursul paralel cu şoseaua, cu o tendinţă excentrică în apropiere
de satul Gresia (unde se află un segment mai vizibil, dar scurt).
În dreptul celor câteva case din cătunul Viile a fost descoperită, în câmp, şi o grupare de materiale
arheologice (ceramică şi chirpic ars), pe o formă de relief foarte discret înălţată, care poate sugera un turn de
supraveghere aflat la 50-60 de metri de val. Nu s-au făcut deocamdată cercetări geofizice în zonă, iar
realizarea lor acolo este destul de discutabilă, câtă vreme poziţia se află la nici 200 m de un soi de superranch cu gard înalt de piatră (sic!), aparţinând unuia dintre baronii judeţului, proprietate păzită permanent de
echipaje de poliţie privată, a căror faimă este destul de sumbră58.

Concluzii
La încheierea acestei expuneri – în ciuda aparenţelor – sumare de fapte, am să încerc câteva concluzii.
În ciuda literaturii britanice sau germane59, care ilustrează caracterul aproximativ ritmic al turnurilor de
graniţă, situaţia la zi pe Limes Transalutanus, aşa cum se prezintă după un an de (intensă) activitate, prezintă
un tablou care, parţial cum este, tinde să definească alte strategii de graniţă. Turnurile găsite sunt toate în
relativa proximitate a unei fortificaţii, între 0,6 şi 3,8 km (mai ales pe intervalul inferior), asigurarea
vecinătăţii imediate a forturilor părând aici grija de căpătâi. O a doua observaţie ar fi aceea că nu există două
turnuri în vecinătatea unui fort, pe aceeaşi parte, cu excepţia perechii Scrioaştea-Ciocu60, dar cel din urmă nu
este încă cert (şi, oricum, cele două nici nu au aceleaşi funcţii...). Din contră, nu există turnuri la jumătatea
distanţei (revezi Figurile 2, 13 și 24), deşi o asemenea poziţionare ar fi cea mai logică pentru asigurarea
transmiterii mesajelor şi pe o vreme mai dificilă, cu ceva pâclă.
O a doua regulă statistică ar fi aceea că turnurile (ca şi forturile!)61 au mai totdeauna scopul de a supraveghea
cele mai importante văi care taie linia graniţei. Supravegherea se face aproape totdeauna de la înălţime, de la
marginea terasei62, la o mică distanţă de panta spre piciorul terasei. Excepţie fac cele două turnuri de luncă,
cel din lunca Călmăţui şi cel din lunca Vedei, care, vădit, supraveghează traversarea unor vaduri.
58

Am fost avertizat de către un personaj politic al urbei Roşiorilor să nu-mi fac de lucru pe acolo, trupele de securitate
privată având obiceiul de a cotonogi vizitatorii înainte de a-i întreba de sănătate.
59
La Zidul hadrianic turnurile de observaţie se succed, în medie, la 495 m (Breeze 2006, 68). Pe frontiera antoniniană
se adaugă tematica aşa-numitelor „expansions” (Steer 1957), care sunt şase platforme realizate în spatele zidului, la care
se adăugă trei „incinte mici” (small enclosures, vezi Antonine Wall 2007, 52), de dimensiunea unui turn. Cele
aproximativ 900 de turnuri cunoscute pe limes-ul german (sic) se distribuie, cu foarte puţine excepţii, la distanţe între
100 şi 1100 de metri (Krieger 2015, 38), media fiind de 611 m.
60
Un posibil al doilea caz ar trebui să fie perechea Traian Nord - Valea Călinei, din motivele deja arătate (cel din urmă
este un releu absolut necesar pentru transmiterea mesajelor), însă cel din urmă încă nu este documentat.
61
Aşa este cazul la Putineiu sau Valea Urlui, cu amplasamente tipice pentru turnurile de pază şi semnalizare, forturile
jucând, în acest caz, şi aceste funcţii. Deşi nu pare, fortul mare de la Băneasa este în aceeaşi situaţie, dar nu pentru exact
linia graniţei, ci pentru un loc de pasaj important (Rusca Fundaţilor), la câteva sute de metri în spatele frontierei,
respectiv un vad prin Călmăţui, asigurând legătura spre linia alutană. Interesant de remarcat, doar fortul mic de la
Băneasa nu are legătură cu nici un loc de pasaj, dar, aşa cum deja am spus, acela nu este o fortificaţie a Limes
Transalutanus. Continuarea analizei ar scoate în evidenţă elemente comune de poziţionare la Crâmpoia şi Urlueni, ca şi
cazurile „speciale” de la Flămânda şi Gresia. Nordul frontierei de câmpie este mult mai problematic.
62
Care însă nu reprezintă aproape niciodată cota maximă a zonei, încălcând din nou uzanţele occidentale. Excepţia este
Scrioaştea, dar localizarea aceea este oricum îndoielnică.
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Turnurile nu ocupă cotele maxime ale zonei (cu excepţia Movilei Mari de la Băneasa, care nu este un loc
ales de romani, ci doar utilizarea speculativă a unei situaţii pre-existente în teren), ci cote suficient de înalte
pentru a le permite să comunice vizual cu vecinii de la sud şi nord, recuperând din înălţimea proprie diferenţa
de altitudine până la cotele maxime învecinate. Poziţia lor este foarte bine aleasă, pe acele margini de terasă,
astfel încât reuşesc să acopere, vizual, atât sarcina supravegherii fundului de vale alăturat, cât şi a platoului
înalt învecinat. Este de subliniat, apăsat, că nu s-a descoperit nici un turn pe o zonă plată, fără alterări
semnificative de relief datorate unor pâraie sau torente, singura eventuală excepţie fiind Scrioaştea (vorbim
deocamdată despre o poziţie incertă).
Raritatea acestor turnuri, cât şi deosebita atenţie în amplasarea lor, sugerează un limes construit „economic”,
cu resurse puţine, planificatorii romani reuşind însă, se pare, să rezolve problemele cele mai spinoase ale
unor trupe de graniţă, respectiv prevenirea unor infiltrări neautorizate63. „Economicitatea” se poate
demonstra, destul de uşor, atât pe mărimea, cât şi pe distribuţia fortificaţiilor majore.
Un alt element care s-a impus drept o concluzie relativ certă, este că aceste turnuri aveau două etaje. Se pot
menţiona cazurile de la Traian Nord şi Valea Epureasca, în care turnuri cu un singur etaj nu ar fi putut să-şi
îndeplinească menirea dublă de supraveghere şi alarmare. Dacă în străinătate acest lucru este astăzi un loc
comun64, în România este un lucru de repetat, până la asimilare. Înălţimea de la care aceste turnuri începeau
să devină operaţionale era de 8 m (înălțimea privirii soldaților la etajul al doilea). Drept urmare, cota
maximă a acoperişulului acestor construcţii se situa undeva între 12 şi 13 m înălţime.
Distanţa dintre turnuri şi obstacolul care marca graniţa este un alt element de particularizare a Limes
Transalutanus în ansamblul frontierelor romane. Distanţa oscilează între 40 şi 110 m, cu menţiunea că un
teren plat, pe direcţia valului, poate favoriza distanţe mai mici, în timp ce un teren înclinat – dinspre turn spre
val, ca la Valea Epureasca sau Valea Mocanului – poate avantaja distanţele mai mari. Că acestea sunt sau nu
nişte „adevăruri statistice”, rămâne de văzut; turnul de la Valea Totiţa (încă necercetat geofizic, deci incert)
se află, în raport cu valul, pe o relaţie relativ plană, dar distanţa este de 90 de m. Resorturile motivaţionale –
de proiectare, în fapt – vor deveni cu atât mai evidente cu cât cazuistica va fi mai bogată.
Toate cazurile analizate în acest raport sunt obiective de o anume mărime, ale căror ruine pot fi identificate
într-un teren arat, deci deja destul de nivelat. Ele ar trebui încadrate, aproape toate, în categoria turnurilor
mari, „de semnalizare” (la distanţă). Cu siguranţă, vor fi existat, la linia valului, şi instalaţii mai modeste, dar
şi mult mai greu de găsit. Din această clasă par a fi făcut parte cele două turnuri găsite imediat la est de satul
Urlueni, în toamna anului 201265. Cel de pe platou – deci într-o poziţie atipică pentru un turn „de
semnalizare” – era puternic incendiat, prezent ca o mare rană roşie în arătură. Acel turn era însă localizat la
doar cca 5 m în spatele liniei valului, fiind probabil o platformă de lemn adosată valului, prezumtiv acoperită
(resturile de incendiu violent nu putea proveni de la structuri de lemn îngropate, ci aeriene). Astfel de
platforme pot să fi existat, la intervale regulate (în acel caz, între cele două turnuri succesive erau doar cca
800 de metri), însă astfel de amenajări sumare nu lasă urme decât dacă sunt incendiate; ceea ce, destul de
sigur, nu s-a întâmplat în majoritatea cazurilor. Cum anume asemenea structuri discrete ar putea fi puse
vreodată în evidenţă, mai avem de aşteptat ca ştiinţa să dea un răspuns66.
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Analiza fortificaţiilor de garnizoană (Teodor 2013, 172-193) demonstrează că trupele alocate acestei graniţe au fost
relativ puţine şi că nu existau rezerve semnificative pentru alte acţiuni decât cele de patrulare. În cazul unui inamic mai
numeros de 1.000 (sau 1.500) de combatanţi, trupele de pe Limes Transalutanus nu aveau capacitate de ripostă, fiind
necesară alarmarea imediată a liniei a doua; de aici posibilitatea de a le defini, destul de asemănător epocilor mai
recente, drept „trupe de grăniceri”.
64
Revezi nota 13, dar mai ales catalogul reconstituirilor (Becker, Obman 2015). Principalul argument auzit la Limes
Congress (septembrie 2015) nu venea dinspre studiile de vizibilitate, ci dinspre analiza funcţională a construcţiilor:
parterul este destinat depozitării (arme, alimente, lemne de foc etc.), etajul întâi este destinat vieţii cotidiene, fiind atât
dormitor, cât şi „cameră de zi” (aşa cum era şi un contubernium, în fortificaţiile de garnizoană), iar etajul al doilea era
destinat turei de veghe, deci schimbului de gardă. Dintre specialiştii români, singurii care au afirmat necesitatea unor
turnuri de supraveghere cu două etaje sunt Felix Marcu şi George Cupcea (2013, 576), dar plecând de la considerente
mai apropiate de ale mele, respectiv calcule de vizibilitate între turnuri.
65
Unul dintre ele, cel din marginea terasei, este amintit şi de Ioana Bogdan Cătăniciu (1997, passim).
66
Un răspuns există de acum şi se numeşte simplu: detectorul de metale. În Câmpia Română singurele resurse naturale
existente din belşug erau lutul şi lemnul, aşa încât nu putea fi vorba decât despre turnuri de lemn. O astfel de
construcţie, însă, ar trebui să încorporeze sute de piroane de fier, nu-i aşa?... Dar cât timp ar dura să parcurgi limes-ul cu
detectorul în mână?...
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Oricât de mult entuziasm ar exista, sau încredere că tehnologia poate oferi soluţii simple şi eficiente, nu
putem fi atât de naivi să credem că un proiect de cercetare de doi ani şi jumătate, cu o echipă care intră
într-un autoturism „de familie” (mai mare) şi cu o finanţare nu doar relativ şubredă, dar şi greu previzibilă, ar
putea rezolva toate cele nefăcute în peste un veac de arheologie profesionistă, fie şi pe acest tronson „mic”,
de 155 km. Problema însă nu este la noi, ci la vremurile nerăbdătoare. Agricultura de astăzi nu mai este cea
din anii ‘90, cu măgarul sau calul trăgând la plug, ci una modernă, cu tractoare uriaşe, care ară, la jumătate de
metru adâncime, câte 50 de hectare într-o zi. Această agricultură modernă, care contribuie tot mai mult la
produsul intern brut, va distruge ceea ce, involuntar, a cruţat agricultura comunistă, într-un interval de timp
mic, hai să zicem un... cincinal. De aici, prieteni, o anume febrilitate...
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Stadiul identificării aşezărilor civile
pe frontiera transalutană

Eugen S. Teodor1

Rezumat
Chiar dacă aşezările de graniţă nu au constituit o prioritate „zero” a prezentului proiect de cercetare, am
profitat de toate oportunităţile legate de prezenţa noastră în zona unei fortificaţii romane pentru a strânge
date despre aşezările civile, urmărind să completăm astfel imaginea unui limes „veritabil” cu toate datele de
referinţă ale unei frontiere romane, adică obstacolul de graniţă, turnurile de supraveghere, drumurile de
legătură, forturile de garnizoană şi, desigur, aşezările lor civile.
Aşa cum veţi constata citind acest raport al primului an de activitate, ele nu sunt deloc puţine, fiind localizate
nu doar în preajma unor garnizoane romane, dar şi în locuri în care prezenţa celor din urmă nu este suficient
documentată. Dimensiunea lor este cea aşteptată, respectiv aşezări cu suprafețe direct proporţionale
fortificaţiilor transalutane – în general mici. Există însă şi o excepție, a unei aşezări de mare întindere, care
neîndoielnic va ridica istoricilor probleme de interpretare.
Stadiul actual de cunoştinţe este rezultatul unei campanii extensive de achiziţie de date, fără detalieri asupra
densităţii de locuire; uneori nici delimitarea propusă aşezărilor nu este una finală. Aşteptăm campania anului
următor, respectiv cercetări sistematice (inclusiv geofizice) care să ofere date mai detaliate, măcar pentru un
set restrâns al acestor noi obiective arheologice.
Cuvinte cheie: limes, aşezări civile, cercetare de suprafaţă, geofizică, cercetare aeriană.

Introducere
Enunţul din titlu ar putea să pară, mai ales celor mai avizaţi arheologi români, un non-subiect; deloc
întâmplător. În cursul secolului XX, cercetările arheologice de pe tronsonul de câmpie al Limes
Transalutanus, deşi pe ansamblu lor insuficiente (din mai multe puncte de vedere), au vizat numeroase
forturi, pe care le vom enumera aici nu din apetit pentru liste bibliografice, ci pentru a ilustra, cât mai just,
efortul orientat către fortificaţiile romane.
Singura fortificaţie romană de pe frontiera munteană a Imperiului Roman care a beneficiat de o cercetare
cvasi-sistematică (nu şi „exhaustivă”)2 este fortul mare de la Urlueni3, care este şi cel mai important obiectiv

1

Muzeul Naţional de Istorie a României (esteo60@yahoo.co.uk).
Un cuvânt drag generaţiei mai în vârstă, din motive care astăzi sunt mai greu de înţeles (fiindcă o „cercetare
exhaustivă” produce o distrugere integrală a sitului arheologic), dar lăsat moştenire tinerilor, unii încă seduşi de
sonoritatea sobră şi de mesajul eroic.
3
Cu o cercetare iniţiată de Vasile Christescu în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, reluată după decenii de
Ioana Bogdan Cătăniciu (1997, 97-104). Aşteptăm cu speranţă monografia acestei săpături.
2

Aşezări
de acest tip4. Pentru restul putem vorbi, cel mult, despre sondaje de informare, respectiv, de la sud la nord, la
Putineiu5, castrul mare de la Băneasa6, Gresia7, Crâmpoia8, fortul mic de la Urlueni9, Izbăşeşti10 şi Săpata de
Jos11. Au rămas necercetate, până aici, doar forturile de la Valea Urlui – unul dintre cele mai bine conservate,
în ciuda faptului că este arat – şi cel de la Albota, cel din urmă pentru bunul motiv că nu se mai ştia unde
este.
Puse cap la cap, rapoartele de săpătură ale acestor cercetări de teren ar umple, fără probleme, o carte de
mărime rezonabilă, mai ales dacă am putea adăuga, prin minune, şi rapoartele lipsă... Spre diferenţă, ceea ce
se poate găsi în literatură despre aşezările civile ale acestor obiective, cu greu ar umple o pagină. Dumitru
Tudor (1978, 256) spunea, în a sa relativ voluminoasă Oltenia romană, doar că „între cele două limesuri
urmele romane sunt foarte puţine”, trimiţându-ne totuşi să vedem lista sa de aşezări din judeţul Olt, respectiv
de pe malul oriental al Oltului, însă nici una dintre cele citate nu era așezare de graniţă. Vrând-nevrând,
uitându-se în tolba sa atât de goală, D. Tudor concluziona că „Limes transalutanus nu constituia un adevărat
limes, ci o graniţă înaintată de protecţie a celor de pe Olt”, (ibidem), licenţiind nefericit teoria frontierelor
romane (o linie de fortificaţii este limes, sau nu este; nu există conceptul de „graniţă înaintată”).
Un alt arheolog de primă linie a finalului de veac XX, într-un volum de sinteză care nu concluziona doar o
lucrare de doctorat, ci și vreo două decenii de activitate pe Transalutan, Ioana Bogdan Cătăniciu (1997, 145),
prezenta în finalul lucrării următoarele rânduri:
Teritoriul dintre aceste două linii, rezervat militum usui/virgulă/alcătuia o zonă de siguranţă în faţa
teritoriilor intens locuite din vest; atunci când se va admite locuirea civilă din aceste zone
/când?/,teritoriul militar nu va dispare, îşi va schimba doar conţinutul.
Atât! Evident, nu mă îndoiam că un arheolog care a petrecut 20 de ani în zona de referinţă ştie mult mai
multe; Ioana Bogdan Cătăniciu mi-a demonstrat-o recent, într-o manifestare publică12, arătându-ne o schiţă a
„castelului” de la Putineiu, pe care figura şi aşezarea civilă, acolo unde – cel puţin eu – ştiam că există (vezi
infra). De ce anume acest arheolog nu a simţit niciodată nevoia să detalieze şi experienţele din afara
fortificaţiilor romane – este greu de înţeles. Fiindcă această tăcere lasă loc la interpretări care nu sunt deloc
favorabile nici arheologiei româneşti, nici monumentului roman în ansamblul lui13. Mefienţa specialiştilor
străini când vine vorba despre Limes Transalutanus este deosebit de străvezie. La originea acestei atitudini a
stat influenta publicaţie a lui Carl Schuchardt (1885), în care acesta interpreta „Calea lui Traian” drept un
drum, adică pe limba poporului, dar cu argumente arheologice, fiindcă profilele topografice realizate peste
troian nu arătau şanţurile. Foarte adevărat, topograful lui Grigore Tocilescu, Pamfil Polonic, s-a străduit
din răsputeri să demonstreze că marele arheolog german se înşelase; dar cine să audă un „topograf”? Se pare
că nici măcar publicaţia lui Tocilescu (1900) nu a ajutat prea mult.
4

Cel mai mare fort roman al graniţei este cel de la Dunăre, cunoscut sub numele istoric Flămânda, dar el este practic
complet distrus de lucrări „de apărare”, iar apartenenţa lui la frontiera secolului al III-lea nu a putut fi clar documentată.
5
Numai jumătatea vestică (Bogdan Cătăniciu 1997, 105-106). Vorbim doar despre două secţiuni, dar reprezentative
pentru jumătatea unei fortificaţii foarte mici, cazul fiind unul la limită între „săpătura de sondaj” şi „cercetarea
sistematică”, mai ales că s-a desfăşurat pe mai multe campanii.
6
Cantacuzino 1945.
7
Avram, Amon, 1997.
8
Romeo Avram, săpătură nepublicată realizată în anul 1999.
9
Bogdan Cătăniciu (1997, 96-97).
10
Petolescu et al. 1995. Am criticat dur calitatea săpăturii, dar mai ales a raportului (Teodor 2013, 73, nota 73). Ţin să
fac acum o precizare: deşi C.C. Petolescu nu a participat la redactarea raportului citat şi nici măcar nu l-a văzut înainte
de publicare (conform propriei mărturii), a fost înscris primul pe lista de autori - din motive suficient de obişnuite în
arheologia românească pentru a nu fi obligat să le explic aici. Iată, însă, unde se poate ajunge cu acceptarea unor situaţii
dealtfel inacceptabile, precum aceea de a semna un raport pe care nu l-ai văzut. Editorii români ar trebui să înveţe ceva
din experienţa internaţională, anume să contacteze toţi autorii (acum e simplu, nu?) pentru a se asigura că nu apar astfel
de abuzuri (deloc dezinteresate).
11
Fortul mare şi băile, fortul mic beneficiind de un raport foarte sumar (Christescu 1938).
12
Sesiunea Muzeului Judeţean Argeş, 29 octombrie 2015.
13
Admit însă că noțiunea de „sit liniar” este ceva mai nouă decât cartea domniei sale, astfel încât vederea de ansamblu
a tuturor componentelor sitului liniar să nu pară atât de importante. Primul sit liniar luat sub protecţia UNESCO a fost
Zidul lui Hadrian, în anul1987, însă abia în 2003 conceptul a devenit oficial, deci „consacrat” (Breeze 2004, 26).
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Pamfil Polonic a găsit argumente valabile (între altele, acela că toate forturile stau la vest de „drum”, ceea ce
poate fi explicat doar dacă „drumul” era, de fapt, un obstacol de graniţă), doar că le-a găsit cam pentru el,
notele sale arheologice rămânând nepublicate până foarte recent14. De argumentele lui s-au folosit, mai
discret sau mai pe faţă, diverşi arheologi care i-au consultat manuscrisele de la Biblioteca Academiei, însă
vocile lor firave nu au putut să acopere opinia consacrată a lui Schuchardt.
Figura 1. Repere generale pe tronsonul de câmpie al Limes
Transalutanus.
Legenda:








linie zimţată – val de pământ (obstacol de frontieră)
linie roşie întreruptă – sector de tip ripa
linie roşie punctată – traseu încă neclar
linie neagră întreruptă – drum pe culoar montan
pătrate roşu închis – forturi din materiale perene
pătrate negre – forturi din lemn şi pământ
pătrate albe – fortificaţii incerte (localizare, existenţă
sau cronologie)

Aşa se face că ultima mare sinteză a liniilor de fortificaţie romane (Napoli 1997) subliniază aspectul „gris” al
zonei dintre cele două linii (Alutanul şi Transalutanul), respectiv absenţa monedelor de secol II, cât şi
absenţa canabelor (cuvântul ei!) din proximitatea forturilor romane de pe Transalutan (idem, 335-336), fapt
în sine bizar şi „unic” (într-un sens deloc favorabil), accentuând aspectul „particular” al acestei frontiere cu
„val dar fără şanţ” (idem, 12).
Impresia de precaritate, tradiţională de acum, mi-a fost comunicată recent de două personalităţi ale
arheologiei frontierelor romane, Tadeusz Sarnowski şi Zsolt Visy, în două intervenţii separate la Limes

14

Teodor 2013, 205-211. Argumentul cu şanţurile fortificaţiilor se găseşte chiar la început (în original, filele 114-115
ale notelor).
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Congress 23, Ingolstadt (sept. 2015), care au opinat, în esenţă, că LT nu ar fi tocmai un „limes”, ci un soi
de... drum păzit15. Acesta este, finalmente, produsul unui secol de arheologie românească.
Ceea ce am încercat noi să facem în acest peisaj arheologic tradiţional „gris” a fost să evidenţiem, cât mai
echilibrat, toate elementele care alcătuiesc un limes, inclusiv aşezările civile. Strategia de cercetare s-a
structurat, de la început, pe două momente metodologic distincte: primul an de cercetare în teren (octombrie
2014 – octombrie 2015)16 a fost dedicat unei cercetări de tip extensiv, urmând ca al doilea an (2016) să fie
dedicat unor cercetări intensive, restrângând investigaţiile la perimetre mai mici, dar în care cercetarea să
capete un caracter sistematic17, chiar dacă rămânând, esenţialmente, în limitele unei cercetări de suprafaţă.
Anul care a trecut a fost, deci, unul „extensiv”, trimiţând în teren echipe mici (pe măsura bugetului alocat)
dar mobile, capabile să traverseze teritoriul de referinţă de ori câte ori a fost necesar (şi au fost, deja, mai
mult de zece de astfel de traversări), datorită faptului că stadiul vegetaţiei, starea vremii şi mai ales umezeala
din sol, sau vizibilitatea (importantă pentru misiunile aeriene), au permis, de fiecare dată, recoltarea de date
doar pe sărite, respectiv acolo unde era posibil.
Materialul care urmează va fi structurat astfel: întâi aşezările pendinte de fortificaţii cunoscute, de la sud la
nord, apoi aşezările care aparent nu au legătură cu o instalaţie militară, în ordine inversă, de la nord la sud –
inversare care îşi are rostul ei.

Aşezări identificate (sau nu) în proximitatea forturilor romane
Situaţia fortului mare de la Flămânda (azi Poiana, jud. Teleorman) se poate descrie, simplu, drept o
tragedie patrimonială. Acolo s-a ridicat un dig de apărare a culturilor din lunca Dunării, folosind drept
groapă de împrumut castrul roman (Bogdan Cătăniciu 1997, 42). Eu pot descrie doar ceea ce se mai vede
astăzi, adică aproape nimic. Se păstrează, aparent, doar colţul de NE (unde se mai văd câteva dintre
secţiunile arheologice din anii ‘70), şi o parte (mai puţin de o treime) din latura de est. Centrul castrului este
vizibil mai jos şi este foarte plat, situaţie care s-a obţinut cu un buldozer. După distrugere, zona a fost
împădurită, tot din raţiuni de „apărare”, pentru a fixa solul. Dacă la Figura 2 această pădure ar părea mică şi
uşor de cercetat (dar fotografia are vreo 5 ani), în realitate ea este destul de deasă şi, încă mai rău,
mlăştinoasă; oricum, nu mai este nimic de cercetat acolo. Latura de nord pare complet distrusă cu ocazia
amenajării digului (localizat, aparent, la câţiva metri nord de fostul agger), fiindcă stătea în calea utilajelor.
Cât despre latura de vest, aproximativ acolo unde ar fi trebuit să fie se vede un şanţ (vezi Figura 2), care are
exact orientarea fostei laturi de vest, doar că, dacă am interpretat corect lucrurile, atunci latura de nord ar fi
ceva mai scurtă decât figurează pe Planul Director de Tragere din 1945. Evident, am folosit această sursă
comparativă, fiind cea mai detaliată reprezentare a zonei înainte de „măreţele realizări”.
Ceea ce mai vedem azi din castru ar fi, deci, latura de vest, de 141 de metri lungime, latura de nord (dedusă),
lungă de 232 m, şi latura de est, lungă de 234 de m, din care fizic mai există mai puţin de o treime, respectiv
aproximativ 73 de metri.
Dacă la est de castru se afla barbaricum, iar imediat la sud Dunărea, eventuala aşezare civilă ar fi de căutat
undeva pe malul Dunării, pe un loc mai înalt. Existau doar trei astfel de zone (urmând PDT), relativ mici,
probabil foarte importante pentru o aşezare civilă, fiindcă nu este greu să ne imaginăm că zona era expusă, şi
în antichitate, inundaţiilor fluviului (chiar dacă acesta s-a fi aflat cu cca 2 m mai jos, aşa cum se poate
presupune, v. Teodor 2013, 19). Există o zonă mai înaltă, la cca 300 m vest de castru, notată de Ioana
Bogdan Cătăniciu drept fortificaţie (1997, fig. 47), deşi nu-mi este deloc clar din ce sursă (în text nu
aminteşte de acest fapt), notată şi de mine, în consecinţă, la fig. 2, drept „fortul mic?”. Între cele două
15

Trec peste detaliul că un limes este, finalmente, un „drum păzit”, oricum am lua-o.
Proiectul iniţial a fost conceput numai pentru doi ani (iulie 2014-iunie 2016), nu pentru că ne-am fi imaginat că se
poate face în doar doi ani, ci pentru că aşa au dictat finanţatorii (sesiunea de competiţie din iunie 2013 fiind unica din
istoria cercetării finanţate de Ministerul Educaţiei în care unui „proiect complex de cercetare în parteneriat” îi erau
alocate numai 24 de luni. Ulterior, pe fondul subţirimii bugetului de stat, toate proiectele din generaţia 2013 au fost
prelungite cu 6 luni, actualul termen final (provizoriu, cum este) fiind decembrie 2016.
17
Colectare sistematică de material arheologic, clasarea lui şi prelucrarea statistică, topografie, geofizică, mici studii de
evoluţie climatică, în limita fondurilor disponibile.
16
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obiective se află o cotă foarte bună, de peste 25 m, însă pe o zonă foarte restrânsă, care ar fi putut eventual să
adăpostească o necropolă. În fine, o a treia zonă, aflată la nord de actualul dig, cu cota probabilă de 26,7 m
(36,7 m este relativ imposibil), dar care cu siguranţă a fost aplatizată şi ea, tot de dragul agriculturii, fiind
deci compromisă.

Figura 2. Castrul de la Flămânda şi împrejurimile.
Sus: Planul Director de Tragere (3636, Tr. Măgurele, 1945). Jos: ortofotografie militară (2012).
X-urile reprezintă locuri mai înalte (cf. PDT), posibil de locuit în trecut.

Am vizitat zona „fortului mic”, care este brăzdată de numeroase „valuri”, rezultat probabil al unei terasări
pentru amenajarea unei livezi (azi înghiţită de pădure), deci cu evidente alterări de peisaj. Nu este clar ce s-ar
mai putea face, din punct de vedere arheologic, în această zonă atât de distrusă; probabil vom încerca un test
de kappametrie, să vedem dacă mai apar sugestii.
Pe câmpul de la sud de satul Putineiu vechiul val roman nu se mai vede deloc; nu doar că este foarte
aplatizat, dar nu pare să fi conţinut argile arse, aşa încât nu mai există urme care să permită identificarea 18.
Mica fortificaţie romană se vede în schimb foarte bine, de la nivelul solului (nu şi pe imaginile aeriene!),
valul său fiind încă bine vizibil, ca o ridicătură de cel puţin jumătate de metru peste terenul din jur. În
18

Traseul lui este aici reconstituit după Planul Director de Tragere, care îl consemnează până la intrarea în sat. Distanţa
rezultată între fort şi val, ar fi, pe această imagine, de 139 m, ceea ce corespunde suficient de bine cu nota lui Polonic,
conform căruia între fort şi val ar fi fost 180 de paşi (deci 135 m, vezi transcrierea Notelor sale la Teodor 2013, 206).
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imaginea de mai jos dimensiunile fortului sunt date după modelul digital obţinut din dronă19, aproximativ la
marginea externă a valului, acestea fiind de 46 de m pe direcţia nord-sud şi 38 de m pe relaţia vest-est.
Pentru restabilirea mai precisă a dimensiunilor20 va fi necesară o măsurătoare geofizică.

Figura 3. Fortul de la Putineiu şi împrejurimile.
Ortofotografie 2012. Liniile negre definesc axele teoretice de comunicare.
În zona din proximitatea fortificaţiei s-au găsit materiale arheologice împrăştiate în arătură, în două zone
distincte separate de o zonă „curată”: prima, într-un perimetru relativ limitat (sub 0,2 ha), aflat la cca 150 de
m vest de fort, în imediata apropiere a uliţei cimitirelor moderne21; şi a doua, ceva mai dezvoltată (0,44 ha),
îmbrăcând parţial laturile de sud şi vest ale fortului. Judecând după relaţia spaţială cu fortul şi după
dimensiuni, zona mai mică ar putea fi aceea a unei necropole, iar cea mai mare, nemijlocit învecinată cu
fortul, ar fi a aşezării civile, conform uzanţelor22.

19

La un moment care, deşi în aprilie, era puţin prea târziu, culturile (în special în proprietatea de vest) fiind prea mari
pentru o măsurătoare de precizie. Ceea ce se obţine în procesul de achiziţie a unei ortofotografii nu este un DEM
(Digital Elevation Model), ci un DSM (Digital Surface Model), diferenţă care uneori contează, uneori nu prea. De
această dată a contat.
20
Fiindcă 53 x 53 metri este exclus, deşi Ioana Bogdan Cătăniciu şi-a susţinut eroarea de dactilografie, cu cerbicie,
inclusiv recent (29 oct. 2015, în cadrul sesiunii de comunicări de la Pitești).
21
Cel ortodox se află la vest de acest punct, pe partea opusă a uliţei faţă de fort. În faţa fortului nostru (uşor spre est) se
află un alt cimitir (care dă şi numele punctului în repertorii), mai mic, despre care am aflat recent că ar fi al
adventiştilor.
22
Într-o periegheză din aprilie 2016 a fost identificat un al doilea sector de locuire civilă, la nord de fort, pe panta de
coborîre spre sat, paralel cu cimitirul adventist și la vest de el. Urmele se află în axul fortificației, descriind drumul
roman care merge spre lunca Călmățuiulu.
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Interesante sunt axele de comunicare sugerate de aceste descoperiri disparate; dacă aşezarea pare înşirată
de-a lungul drumului care vine de la Flămânda şi merge spre Băneasa23, necropola sugerează existenţa unei a
doua axe, mergând de la fort spre vest, adică spre Olt24.
Delimitările propuse la Figura 3, atât pentru aşezarea civilă, cât şi pentru presupusa necropolă, trebuie luate
cu titlu provizoriu, respectivele areale putând fi, de fapt, ceva mai mari.
Situaţia de la Băneasa se poate descrie cel mai bine pe o fotografie aeriană realizată în vara anului 2015
(Figura 4). Cu excepţia fortului mic, care nu este practic vizibil pe acea imagine 25, toate celelalte elemente de
interes sunt suficient de clare. Fortul mic, de altfel, nici nu prea intră în această discuţie, fiindcă aproape cert
el nu este parte a Limes Transalutanus, fiind mai probabil un post de pază al drumului urmat de armatele
romane, între Dunăre şi Pasul Bran, în epoca lui Traian. Deşi în plan îndepărtat, paralel cu şoseaua, se vede
(cel puțin pe fotografia mare, nemicșorată pentru aducerea în pagină) dunga discret roşiatică a valului, care
deci nu se află sub şosea, aşa cum credea Polonic, ci la 40 de m în lateral.

Figura 4. Fotografie aeriană oblică spre monumentele de la Băneasa.
Misiune aeriană 27 iulie 2015, 600 m altitudine, vedere de la vest.
Cel mai interesant este ceea ce se vede la fortul mare de la Băneasa26. În primul rând, este acum foarte clar că
zidul median nu face parte din construcţia iniţială a fortului, având altă culoare şi alte dimensiuni (aparent
mult mai mici)27. Al doilea element este dispariţia laturii de vest, dinspre râpă; deşi nu pare, fiindcă marginea
23

Şi drumul şi valul se regăsesc în Lunca Călmăţuiului, uşor la est faţă de direcţia lor de pe platoul de la sud de sat.
Vezi și articolul despre turnurile de supraveghere, care detaliază acea zonă.
24
Şi mai interesant, acest drum pare a se întâlni cu cel care trece la Băneasa, prin Rusca Fundaţilor, luând direcţia SV
(după sugestia unor fotografii aeriene). Vezi mai jos pentru Băneasa.
25
Dar este foarte vizibil pe alte surse de imagine aeriană, precum Google Earth (datată 14 august 2013). De aceea o
singură imagine nu va fi niciodată suficientă pentru analiza unui sit arheologic. Fatalmente, pe fiecare fotografie aeriană
„se vede altceva”, funcţie de starea vegetaţiei, direcţia, intensitatea şi culoarea luminii etc.
26
Culmea, fiindcă de obicei este aproape invizibil pe alte surse recente de fotografie aeriană!
27
Presupun că este o micşorare de garnizoană, prilejuită de tot mai frecventa chemare a trupelor de limes pe alte fronturi
ale Imperiului, după 230.
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terasei este înierbată şi, teoretic, mai rezistentă la eroziune, este lipede că latura de vest a dispărut 28. Un al
treilea element interesant este poziţia dominantă a fortului deasupra acelui pasaj numit Rusca Fundaţilor 29,
care este o cale obligatorie de acces dintre luncă şi terasă, care este cu peste 30 de m mai sus (cf. hărţii
DTM). Situaţia sugerează că ne aflăm în prezenţa unui vad care făcea legătura cu malul opus (vezi mai
departe).
Cercetările noastre de suprafaţă s-au desfăşurat pe zone întinse, pornind de la platoul aflat la sud de Rusca
Fundaţilor (lângă ferma de porci), continuând cu laturile de est şi de nord ale fortului mare, dar şi în zone
mai îndepărate, de lângă şoseaua care duce spre sat (în extremitatea stângă a cadrului de la Figura 4).
Rezultate semnificative în căutarea aşezării civile s-au înregistrat numai la est de fort (ceea ce deja sugerează
şi poziţia drumului), însă pe o suprafaţă prea mică pentru un pandant civil al unei fortificaţii de 1,3 ha. Urme
arheologice răsfirate s-au găsit şi în proximitatea nordică a fortului, distribuite până în apropierea movilei
mici (care nu poartă nici o urmă de utilizare în epocă romană, fapt care însă nu exclude însă nimic...).
Căutările mai la nord de acest punct au produs rezultate similare – materiale extrem de rare, greu databile.
Un pont de ultimă oră30 ne indică o zonă „cu mult pământ roşu, cu multe cărămizi”, la nord de movilă, ceea
ce ne atrage atenţia asupra acelei pete notate la fig. 4 „aşezare?”, considerată iniţial doar o zonă de
eroziune31. Desigur, va fi necesară verificarea în teren; oricum, ar fi destul de ciudat să avem acolo două
aşezări civile, una chiar alături, la est, iar cealaltă 300 de m mai departe spre nord... O villa rustica?... O
mansio? Altceva?
Ortofotografia militară (2012) prezintă, pe malul opus al Călmăţuiului, urme care sugerează că eventualul
drum care ar trecut prin Rusca Fundaţilor şi vadul râului ar fi urcat pe terasă şi ar fi continuat pe direcţia SV,
probabil unindu-se cu drumul care pleca spre vest din Putineiu.
Figura 5.
Fortul de la Valea
Urlui şi
împrejurimi.
Fotografie oblică
din dronă, aprilie
2015, altitudine 200
m, vedere spre VSV.

28

Ceea ce pune, cu urgenţă, problema unei săpături „de salvare” în zona celor două turnuri de colţ; cel de NV pare încă
la locul lui, cel puţin parţial.
29
Numele este un regionalism şi este frecvent utilizat pe malul oriental al Oltului, care este foarte înalt (cca 100 m
diferenţă), destul de brupt şi practic imposibil de urcat prin alte părţi decât prin astfel de locuri, dintre care unele par cel
puţin parţial amenajate. Un studiu aprofundat al acestor forme de relief (şi toponime), corelat fortificaţiilor (mai ales de
epocă getică), ar conduce probabil la concluzia unei conexiuni strategice a acestor puncte obligatorii de trecere de la
Călmăţui cu cele de la Olt.
30
Adică final de octombrie 2015, pe o vreme nefavorabilă, care exludea verificarea imediată, fiind imposibil de intrat în
câmp, fie şi cu tractorul. Informaţia a fost primită de la primarul din Salcia, care este şi administratorul asociaţiei
agricole care exploatează zona...
31
Este plină câmpia de astfel de „dungi roşiatice”, seducătoare, dar arareori profitabile arheologic.
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Fortul de la Valea Urlui (Figura 5) este poziţionat la marginea unei terase cu altitudinea de 20 de metri
deasupra firului apei, cu pante coborând relativ lin spre nord şi est. Fortul se află – ca şi la Băneasa, de altfel
– relativ departe de val (320 de m, în afara cadrului de la Figura 5), fiind separat de acesta şi de două văi
(dintre care prima vizibilă în ilustrația de mai sus, în stânga). Din cauza ariei mari care trebuia acoperită cu o
echipă mică, cercetarea de suprafaţă preliminară a fost relativ „superficială” (popular s-ar spune că „sita a
fost rară”), rezultatele prezentate aici fiind preliminare. Nu au fost identificate rămăşiţe ale locuirii civile spre
nord şi vest de fort, în schimb o zonă cu densitate mare de artefacte (parţial posibil rostogolite pe pantă) a
fost precizată pe panta de est, care coboară spre apă (este poziţia cea mai apropiată de apă). O zonă
secundară cu urme de locuire (chirpic, fragmente ceramice) s-a identificat de-a lungul văiugii care separă
platoul cetăţii spre sud, dar conexiunea celor două zone locuite nu a fost studiată. A fost separată o „zonă
industrială”, fiindcă s-au găsit două mari gropi de var (una dintre ele în cadrul de la Figura 5, una spre est,
aproape de linia valului, ambele pe malul apei), dar analiza fotografiilor aeriene a arătat că este mult mai
mult de atât.
Este necesar de amintit că pe aici treceau în secolul al XIX-lea nu un drum, ci două, întâlnindu-se la malul
apei: unul era exact „troianul”, iar al doilea venea de la SV32, chiar pe linia acelei văiuge vizibile în
fotografia de la Figura 5. Harta Szathmári, de la jumătatea aceluiași veac, prezenta aici, la trecerea peste
Valea Urlui, un han numit Ruşianca, fără a fi însă clar pe care dintre maluri (probabil pe cel sudic). Este deci
posibil ca o parte dintre intervenţiile antropice remarcate de noi în „zona industrială” să aparţină acelui
stabiliment modern.
Dispunerea celor două zone de locuire civilă indică şi circulaţia din zonă: un drum apropiindu-se dinspre sud,
iar un altul plecând din fort spre apă, spre răsărit, acolo unde exista probabil o facilitate de traversare a apei,
adică în apropierea punctului unde şi valul de pământ traversa apa. Ar fi de adăugat că zona are un farmec
neaşteptat, fiind o oază de verdeaţă şi apă în mijlocul câmpiei inexpresive. Acumularea de pe Urlui (care este
veche, fiind marcată în PDT), probabil pentru pescuit, este şi astăzi foarte populară, cetăţenii din oraş venind
aici la picnic şi sporturi de week-end. Prezenţa fortului roman (aparent încă relativ bine prezervat, în ciuda
arăturilor sistematice), cât şi a unui tronson de val puternic ars şi surprinzător de bine conservat, ar putea
completa fericit o zonă de agrement pentru un oraş care nu excelează în facilităţi de petrecere a timpului
liber. Accesul în zonă este însă, deocamdată, destul de dificil chiar şi pe vreme bună, dar imposibil după o
ploaie.
Fortul de la Gresia este singurul – dintre cele certe – care se află în interiorul unei localităţi actuale. Mai
exact, latura lui de nord-vest este sub curtea bisericii şi a cimitirului (Figura 6). Pe fortificaţie, astăzi, sunt
grădini de zarzavat intercalate cu vii33, situaţie valabilă inclusiv pe terenurile de la sud-est, aşa încât căutările
pentru aşezarea civilă sunt aici destul de problematice. Ar mai rămâne disponibil, oarecum, tăpşanul din faţa
bisericii, jucând rolul de piaţetă publică (nu alimentară), tăpşan acoperit cu iarbă şi cu multe fierotanii
(precum capace de bere) rătăcite prin iarbă. Acesta este de altfel şi singura suprafață pe care s-ar putea face
geofizică, dar, ţinând cont că este o zonă infestată (nu pentru că ar fi excesiv de multe gunoaie, dar pentru că
este un perimetru intravilan, în care interferează multe lucruri), rezultatele care s-ar putea obţine aici sunt de
la început dubitabile. Oricum, orientarea fortului, a terasei, relaţia spaţială cu mlaştina dinspre vechiul curs al
Vedei, toate indică un drum care trecea paralel cu incinta, pe latura de SV. Acolo, de fapt, s-ar putea şi săpa,
într-o zi, situație care, șa Gresia, este cea mai recomandată.
Zona nu s-a bucurat încă de atenţia necesară, cu excepţia unei verificări recente a perimetrului fortificaţiei.
Cele mai importante observaţii se datorează cercetării solitare din toamna lui 2012, când în zona din faţa
valului – cel care face acolo un unghi atât de curios! – au fost găsite materiale arheologice răspândite (într-o
zonă fără gunoaie recente) de o parte şi de alta a vechiului curs al râului. Fiind în faţa valului, este imposibil
să identificăm acolo o aşezare (într-o zonă inundabilă!), ci mult mai probabil un târg, probabil scutit de taxe
32

Ambele prezente în schiţa lui Polonic, pe care nu am reprodus-o în cartea din 2013 tocmai pentru că, din cauza
dispariţiei unui reper major (drumul), ar fi fost derutantă. Drumul care lega satele de pe Călmăţui cu târgul Roşiorilor nu
a dispărut, ci s-a mutat câteva sute de metri la nord, variantă reprezentată de Planul Director de Tragere (nr. 3639/1955).
Cel din urmă nu mai reprezintă cetatea, ci 4 tumuli.
33
Din câte am înţeles, toate fiind terenuri ocupate abuziv de săteni, primarul de Stejarul afirmând că nu există titluri de
proprietate în perimetru, care aparţine unui monument istoric. În LMI 2010 situl are codul TR-I-s-B-14205, punctul
fiind notat „Cocina lui Maiaş Purcaş” – greşit, cum ne-am obişnuit; numele corect este „Purcăraş” (adică diminutivul de
la porcar), legenda acestuia putând fi găsită în mai multe surse, precum notele lui Pamfil Polonic, sau în Marele
Dicţionar Geografic de la pragul veacurilor XIX şi XX.
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vamale (barbarii îşi puteau desface mărfurile acolo, fără a trece graniţa), aşa cum a fost recent documentat
unul la Porolissum (Opreanu, Lăzărescu 2015).

Figura 6. Situaţia din satul Gresia. Ortofotografie adnotată.
Elipsa cu contur alb reprezintă zona cu materiale arheologice, probabil un târg.
Cu „x” – zonele cele mai probabile ale locuirii civile.
Nici fortul de la Crâmpoia nu se vede foarte bine pe ortofotografie34, delimitarea lui făcându-se la faţa
locului, cu un GPS (handheld, adică nu foarte performant), respectiv poziţia şi forma se judecă în termenii
celor 5 m eroare. Altfel, valul fortului este deocamdată destul de bine vizibil, cu cote în jur de 0,5 m peste
terenul din jur. Latura de est se termină direct în zona unde începe panta spre Vedea (terasată pe vremuri,
pentru vreo livadă dispărută între timp, în zona centrală existând totuşi un soi de platformă (externă) care ar
fi putut, eventual, funcţiona pentru amplasarea unor baliste (de unde nevoia porţii, în această parte 35).
Suprafaţa fortului este însă dreaptă, sau are o înclinaţie neglijabilă, greu de perceput cu ochiul liber. Pe latura
de vest (în apropierea colţului de SV) şi pe latura de est (în apropierea colţului de NE) se mai văd două dintre
cele patru secţiuni făcute de Romeo Avram. Aşa cum este arătat la Figura 7, fortul ar avea, între incinte, 100
x 66 m, cifre aflate aproape de cele furnizate de Polonic şi cele date de Romeo Avram36.
34

Regula pare să se aplice mai ales siturilor pe suprafaţa cărora există mai multe proprietăţi şi culturi distincte, care se
comportă ca elemente de bruiaj vizual.
35
Romeo Avram nu şi-a publicat săpătura din 1999 şi este puţin probabil să o facă de acum încolo (fiind ieşit din
sistem, de mulţi ani). Desene din acea campanie, inclusiv un plan general (dar fără notele de şantier), au fost recuperate
de Alexandru Bădescu în 2014, planul general fiind publicat de mine în acest an (Teodor 2015, 189, fig. 81). Sincer, la
un fort relativ mic m-aş fi aşteptat să aibă doar două porţi, pe laturile lungi (ca să permită accesul şi la drum, spre vest,
şi spre râpa expusă adversarului, spre est), însă una dintre cele patru secţiuni ale lui Avram a interceptat poarta de sud
(deci ar trebui să fie prezente toate cele 4 porţi).
36
Respectiv 136 x 100 paşi la Polonic (Teodor 2013, 206), adică 102 x 75 m, şi 109 x 73 m la Romeo Avram (plan
general al săpăturilor din 1999, nepublicate, copiate din arhiva Muzeului Militar Naţional). De remarcat, însă, că aceste
dimensiuni de la Avram se aplică între marginile externe ale agger-ului (lat de cca 7,75 m), or palisada nu se afla acolo,
ci la vreo doi metri la interior.
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Foarte recent (decembrie 2015) un model-teren prelucrat de Madi Ştefan, după fotografiile unei misiuni
UAV, mi-a permis o măsurătoare mai fină a dimensiunilor castrului, respectiv 101,5 m pe relaţia nord-sud şi
70 m pe relaţia vest-est37. Pentru stabilirea dimensiunilor reale ale obiectivului vom încerca să facem
magnetometrie, în campania 2016.
Figura 7. Fortificaţia
romană de la Crâmpoia
şi împrejurimile.
Ortofotografie (DTM
2012). Cotele de nivel sub
125 m sunt colorate
artificial (SRTM-30),
pentru a sugera distincţia
dintre platou şi panta
spre Vedea.

37

Măsurători făcute pe cota maximă a valului; obişnuit, zidul (sau palisada, pentru cazul în speţă) se află uşor spre
exteriorul cotei maxime.

107

Aşezări
Zona de la nord de fort nu pare să fi fost ocupată, fiind oricum una ceva mai joasă, așadar foarte umedă.
Nici spre NV de fortificaţie nu am găsit urme clare de locuire. Oricum, tot arealul de la vest de fort este
infestat cu urmele vechiului drum spre Stoborăşti38, pe care probabil s-a pus pietriş de râu, împrăştiat acum
pe toate tarlalele de la nord de actualul drum de ogor.
Situaţia pare mult mai clară spre sud de fort şi de drumul de ogor pomenit mai sus, zonă în care se găsesc,
ici-colo – fără o densitate remarcabilă nicăieri – rămăşiţe care aparţin, fără probleme, epocii romane, pe o
lungime de cca 250 m şi pe o lăţime de 150 de metri, respectiv până la marginea terasei. Urmele se opresc
acolo, în sud, cel puţin aparent, dar noi căutări vor fi necesare, pe teren, pentru că acolo apare un
promontoriu care pare să fi fost o poziţie-cheie pentru supravegherea confluenţei Dorofei-Vedea.
Avem astfel, din nou, o sugestie clară a direcţiei din care se apropia drumul roman: dinspre sud, adică de
undeva la gura pârâului Dorfei.
Figura 8. Fortificaţiile
romane de la Urlueni
şi aşezările lor civile.
Ortofotografie DTM
(2012). Terasa înaltă
(cca 25 m) se termină
la marginea
terenurilor arabile din
vest.

Situaţia de la Urlueni este mai bine cunoscută (Bogdan Cătăniciu 1997, 96-106), motiv pentru care nu am
să fac aici o descriere a celor două fortificaţii. Am să spun doar că şanţurile şi valurile de apărare se disting
pe teren fără probleme, dar asta e valabil urmând schiţa de teren a lui Polonic (Teodor 2013, 58, fig. 19), nu
pe cea reconfigurată de Dumitru Tudor (1978, 215, fig. 59/3). Cele două forturi au axul orientat la fel, dar
fortul mic este cu câţiva metri deplasat spre vest (şanţurile de SV nu sunt în prelungire!). Pe castrul mare au
rămas deschise toate secţiunile Ioanei Bogdan Cătăniciu, devenind o cursă cu şanţuri pline cu apă, mai ales

38

Care figurează în descrierea lui Dumitru Tudor (1978, 277), deşi foarte probabil nu mai era funcţional de mult (în
PDT – nr. 3542/1952 – el figurează ca drum doar până la malul unui braţ secat al Vedei). În harta Szathmári, pe care
castrul este figurat, drumul spre Stoborăşti figura un pic mai la nord, coborând în lunca Vedei, dar mergând încă 3 km
spre nord înainte de a trece peste podul spre Stoborăşti.
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primăvara. Drept consecinţă a acestei „protecţii”, fortul mare nu a mai fost arat, spre deosebire de fortul
mic39.
Un alt aspect interesant este observaţia că fortul mic stă pe o poziţie mai înaltă decât fortul mare, având deci
o perfectă vizibilitate spre luncă. Este puţin probabil ca situaţia să se datoreze romanilor, ci mai degrabă
configuraţiei acestui câmp de la vest de Cotmeana, care, deşi aparent perfect plat, are cotele cele mai mari
chiar la marginea terasei (fapt în sine neobişnuit, datorat probabil scufundării părții occidentale a
interfluviului).
Rămăşiţe ale aşezărilor civile se văd şi la nord de fortul mare, şi la sud de fortul mic, pe distanţe în jur de 200
de metri, în ambele direcţii, închizând împreună un soi de (discret) promontoriu aflat deasupra luncii râului.
Perimetrul locuit pare cam de 6 hectare, un rezultat bun, aş spune (forturile au, împreună, sub 2,5 ha), iar
densitatea pare chiar destul de mare (mai ales în nord).
Şi în acest caz, distribuţia rămăşiţelor arheologice în afara fortificaţiilor sugerează o axă de comunicare sudnord, la limita vestică a fortului mare, respectiv similar cu drumul de ogor vizibil la Figura 8. Coborârea de
pe terasa înaltă se putea face, dacă vorbim aici despre un drum militar, undeva la 500 m nord de fortul mare,
ocolind o văiugă abruptă, apoi folosind o „ruscă” (nenumită ca atare pe hărţi) care întoarce spre sud, fiind
aparent amenajată (panta este destul de lină şi egală, ceea ce nu prea se întâmplă în zonă 40). Traversarea
Cotmenei se făcea, cel mai probabil, într-o poziţie imediat sub forturi şi sub directa lor supraveghere; de
altfel, troianul de pe partea opusă a văii continuă ca direcţie o uliţă a cărei prelungire, spre vest, dă direct la
monumente41.

Figura 9. Fortul de la Izbăşeşti, ortofotografie DTM 2012.
39

Terenurile respective nu au fost distribuite în proprietate (fiind monumente istorice!), sau cel puţin aşa mi s-a spus la
primăria din Bârla, ele fiind ocupate abuziv: colţul de sud al fortului mare şi aproape toată suprafaţa fortului mic,
„protejat” şi el de o secţiune, în extremitatea nordică.
40
Un perfect contra-exemplu se găseşte la sud de monumente, unde din sat se urcă pe terasă pe o pantă pieptişă, tipică
pentru toată zona Cotmenei.
41
În aprilie 2016 a fost descoperit un sector de așezare civilă în luncă, lămurind traseul drumului în zonă, inclusiv locul
de traversare al râului. Dar despre acest lucru – în raportul următor.
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Fortul de la Izbăşeşti este unul dintre cele mai izolate, cu acces foarte dificil. Drumul cel mai apropiat lasă
călătorul la 1,2 km vest de obiectiv, iar dacă acel călător are de cărat aparatură (drone, staţii totale,
instrumente geofizice) atunci are o mică problemă. Se poate încerca apropierea cu o maşină de teren, dar
numai pe o suprafaţă foarte uscată. Odată ajuns pe-aproape, călătorul descoperă o a doua problemă, mult mai
serioasă: deşi Polonic reprezenta locul ca un platou despădurit, iar harta Direcţiei Topografice Militare drept
o rară livadă de pruni, după 1989, primarul – văzând livada părăsită – a hotărât împădurirea dealului. Zis şi
făcut. Doar că, de atunci, nimeni nu s-a îngrijit de acea pădurice de salcâmi, care a crescut deasă şi ţepoasă.
Figura 10.
Fortul de la
Izbăşeşti, vedere din
dronă.
Sus: ortofotografie
(martie 2015),
detaliu, rezoluţie
(originară) 0,1 m.
Jos: DSM (Digital
Surface Model) cu
coloraţie altimetrică
şi umbrire (nuanţele
de albastru sunt
inferioare).
Rezoluție 0,25 m.
Pe ambele imagini
se văd secțiunile
trasate de arheologii
militari, mai ales cea
nord-sud.

Pe fort s-a realizat o scurtă campanie arheologică în 199542, organizată de Muzeul Militar (pe vremea când
instituţia mai era interesată de arheologie), dar soldaţii s-au luptat doar cu puieţi. Două decenii mai târziu, nu
se mai poate intra pe fortificaţie nici măcar fără bagaj, riscând captivitatea desișului.

42

Petolescu et al. 1995.
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Figura 9 prezintă situaţia de acum câţiva ani, care să ne permită să ne orientăm în teren. Şanţurile fortului se
văd destul de bine, dar cota maximă a valului de incintă este desigur doar aproximată. Conturul astfel realizat
măsoară 89 m pe axa vest-est şi 67 m pe axa sud-nord, adică destul de aproape de rezultatele anunţate de
săpători (patru laturi inegale, dar cu medii de 90,5 şi 65 m)43, dar şi de aproximarea lui Polonic (120 x 84
paşi, adică 90 x 63 m)44.
Alte elemente demne de interes, la Figura 9, sunt probabilul turn aflat la SE de cetate, un drum sugerat de
imaginea aeriană, venind dinspre est45, explicând chiar poziţia turnului (care supraveghează pasajul peste
valea îngustă dar relativ adâncă şi accidentată a Pârâului Alb), și, în fine, o formă rectangulară, pe o terasa
aflată la sud-vest de fort, încă nevizitată.
În ceea ce priveşte posibilităţile de localizare în spaţiu a aşezării civile, ele sunt multiple. Ar fi, în primul
rând, platoul aflat la est de Valea Albu, în lungul presupusului drumul (după modelele văzute la Putineiu şi
Crâmpoia, cu alinierea la drum în partea de sosire a caravanelor din sud, adică cele cu bunuri aduse din
Imperiu!). Acel platou din sud-vest este şi el un bun candidat46, fiind suficient de aproape de apă şi apărat de
vale. În fine, sunt posibile şi alte locaţii, de pildă platoul aflat la nord de fort, doar că acolo verificarea va fi
problematică.
Dată fiind situaţia dificilă descrisă mai sus, în martie47 2015 am organizat o misiune dronă, lansată de pe
drumul aflat la 900 m nord, dincolo de pădure, respectiv din cel mai apropiat punct în care puteam să ne
apropiem cu maşina, în condiţiile de teren foarte moale de la începutul primăverii. Figura 10 cuprinde cele
două produse de bază, ortofotografia şi modelul teren, pentru zona fortului şi a turnului de supraveghere. Se
văd destul de bine şanţurile trasate de militari (cu excepţia jumătăţii de est a secţiunii longitudinale, înghiţite
complet de pădure), aproximativ spre punctele cardinale48, care întretaie fortul aproximativ pe centrul lui, şi
nu la un colţ, cum credeau ei49.
La nord de Izbăşeşti avem situaţii similare, respectiv monumente acoperite de sute de trunchiuri, ceea ce
previne utilizarea dronelor pentru obţinerea unei reprezentări topografice adecvate, dar îngreunează şi
procesul identificării şi al delimitării aşezărilor civile. Aşa este la Săpata de Jos 50, pentru care se cunosc
un fort mare, unul mic, băile romane (singurele aferente Limes Transalutanus!), toate înregistrate în LMI51.
Forturile se află într-o mare dar părăsită livadă, care nu a mai fost arată de vreo 10 ani, în care iarba a crescut
mare şi deasă, descurajând orice intenţie de cercetare de suprafaţă. Băile romane ar trebui să fie acum în
mijlocul unor tufişuri dese52; cât despre aşezare, ea ar putea fi oriunde în jur53.

43

Petolescu et al. 1995, 34.
Teodor 2013, 73.
45
Vezi raportul asupra cercetării aeriene pe teritoriul judeţului Argeş, în acest volum, cu o vedere de ansamblu asupra
presupusului drum.
46
Este mai mare decât pare în fotografie, dar spre nord apar acele terasări artificiale care bruiază imaginea.
47
Desigur, pentru a profita de faptul că încă nu existau frunze în copaci. Chiar şi aşa, pădurea este atât de deasă încât nu
se vede solul de crengi, chiar dacă rezoluţia este foarte bună (sub 0,1 m pentru ortofotografie).
48
Mizând probabil pe faptul că desenul publicat de Dumitru Tudor era corect, deci fortul ar fi fost orientat spre punctele
cardinale; însă nu avea de unde...
49
Petolescu et al. 1995, 35, fig. 1, la care cele două secţiuni (confundate între ele, ca direcţie...) se întretaie la unul
dintre colţurile fortului, nefiind clar care dintre ele este care (1 sau 2), întrucât „planul” nu are nici scară, nici orientare
geografică.
50
Nume tradiţional, dar valabil şi astăzi, fiindcă limita teritorială a comunei se află pe Valea Cetăţii. Monumentele se
află însă mult mai aproape de satul Lăngeşti, primele gospodării fiind aproape, pe malul opus al văii amintite. Rezultatul
pe teren este că responsabilitatea privind îngrijirea monumentelor aparţine primăriei din Săpata, care se află însă
departe, în timp ce sătenii din Lăngeşti profită pentru a se debarasa de gunoaie, în zona proximă şoselei.
51
Şi chiar mai mult decât atât, adică inclusiv ce nu se ştia: sub umbrela „Sitului arheologic de la Săpata de Jos” (AG-Im-A-13376) sunt înregistrate (.01) un castru, (.02) canabae /sic/, (.03), terme /de ce nu „thermae”, precum „canabae”?/,
(.04) castru de pământ /cel mic/ şi (.05) „sectorul limesului transalutan”, expresie care ar fi dificil de explicat ce este, şi
cu atât mai puţin ce... protejează.
52
Urmând schiţa de plan publicată de V. Christescu 1938, 436, fig. 2. Confirmat în aprilie 2016.
53
Progrese semnificative s-au făcut în iarna și primăvara anului 2016, datorită colaboratorului nostru Florin Chivoci
(autor în acest volum), care a identificat grosul așezării civile acolo unde nu o căutase nimeni; pe partea opusă a
Pârâului Cetății. Detalii vor fi făcute publice în raportul pentru anul 2016.
44
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Figura 11.
Monumentele de
la Săpata de Jos.
Ortofotografie
din dronă
(martie 2015,
orientare nord),
cu marcarea
pantelor prin
tehnica Slope
Shader54 (suport
SRTM-30).
Liniile continue
exprimă
certitudinea, cele
discontinue –
aproximarea.
Sunt notate cu X
zonele în care
există material
arheologic
disparat.

La Figura 11 sunt marcate, pe propria imagine din dronă (de peste şase ori mai detaliată decât ortofotografia
militară), poziţiile şanţurilor și nu ale valurilor de apărare, întrucât şanţurile sunt mai vizibile – unele fiind
umplute cu apă la momentul zborului (s-a făcut în paralel orientare la sol, în ziua precedentă). Şi aşa, unele
părţi ale conturului nu sunt clare, fiind marcate acolo cu o discretă linie întreruptă. Dimensiunile între şanţuri
ar fi, pentru fortul mare, 169 m (SV-NE, pe mijlocul laturii) x 131 m (NV-SE, idem), iar pentru cel mic 84 x
85 m (în aceeaşi ordine). Interesant este faptul că şanţul fortului mic îl taie foarte evident pe cel mare (lucru
vizibil şi la Figura 11, dar noi l-am văzut şi pe teren), ceea ce exclude ordinea „consacrată” de construcţie.
Este evident acum faptul că fortul mic s-a făcut după cel mare şi, destul de probabil, după ce acesta din urmă
nu mai funcţiona.
Periegheza realizată pe lateralele fortului mare nu a produs rezultate notabile, din cauza vegetaţiei abundente;
chiar şi aşa, materiale arheologice rare au fost totuşi descoperite, în special în lungul laturilor lungi și mai
ales spre SE. Zona a fost terasată, tot de dragul livezii azi părăsite, ceea ce poate induce cu uşurinţă ideea că,
paralel cu acea latură, ar putea să fi existat nişte valuri (şi noi am crezut la fel).
Zona în care aşezarea a fost evidenţiată fără probleme, cu o mare densitate de materiale arheologice, se află
la sud-vest de fortificaţii, flancând şoseaua spre Săpata, teren care se întâmplă să fie unicul arabil din
împrejurimi. Chiar şi aşa, acest petic de teren (jumătate de hectar) indică un lucru clar, anume orientarea
căilor de comunicaţie spre râu şi nu spre deal (oricât ne-am străduit, acolo, spre nord, nu am văzut nimic
interesant), legătura spre valul de graniţă făcându-se probabil pe rute utilizabile şi astăzi, respectiv uliţele
Lăngeştilor care urcă spre şoseaua naţională Slatina-Piteşti. Poziţionarea complexului de construcţii romane,
54

Prin care se evidenţiază nu altimetria, ci valoarea unghiului de pantă (aici coloraţia roz este tot mai intensă pe măsură
ce valoarea pantei creşte).
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dincolo de râpa „Pârâului Cetăţii”, adică în afara căilor principale de circulaţie romane, şi relativ departe de
linia efectivă a frontierei (cca 2 km!), arată o deosebită grijă pentru defensiva naturală, o preocupare tipică
epocii romane... târzii.
Figura 12.
Fortul de la Albota
şi împrejurimile.
Ortofotografie
DTM 2012, cu
sublinierea
pantelor în tehnica
Slope Shader.
Conturul
fortificaţiei este
orientativ.

Fortul de la Albota se află şi el în pădure (Figura 12), în apropierea noului stadion de fotbal al comunei.
Făcând aici anterior ortofotografii din dronă şi chiar tentative de modele-teren (în ciuda pădurii), au fost
indicate principalele ipoteze de lucru pentru localizarea aşezării civile: favorită era terasa aflată tot în pădure,
spre nord-vest de cetate, pentru că este foarte plată şi ar mai fi totodată într-o poziţie protejată (în spatele
fortului); vedeam eventual posibilitatea unei organizări civile la baza pantei care coboară de pe cetate, spre
Valea Ursului, mai ales că în apropierea fundului văii se văd nişte terase (aparent antropice...); ne-am gândit
şi la poiana dinspre vest, doar că aici ar apare, teoretic, dezavantajul distanţei mari până la sursa de apă55.
În condiţii de acoperire cu pădure deasă şi iarbă a întregii suprafeţe de investigat, singura posibilitate de
investigaţie relativ facilă şi rapidă era un test de kappametrie, ale cărui rezultate sunt rezumate la Figura 13.
Am calibrat căutările noastre pentru localizarea aşezării după valorile înregistrate în interiorul fortului,
respectiv valori >400. Asemenea valori există pe panta de sub fort (la NE), care însă nu a fost investigată
complet (până la râpa alăturată dinspre SE), fiindcă era doar un „test” şi fiindcă timpul avut la dispoziţie a
fost insuficient56. Cât despre valoarea maximă, ea a fost înregistrată sub cetate, într-un punct la cca 20 de m
de palisadă, şi nu are obligatoriu semnificaţia de „locuire”, ci poate indica doar un mare obiect metalic
îngropat... Cât despre valoarea minimă, ea s-a înregistrat chiar în fort, lângă colţul de est, acolo unde există o
groapă foarte mare57 (şi încă destul de adâncă), care probabil este foarte umedă (de unde rezultatul de
kappametrie), probabil o cisternă pentru rezerva de apă.

55

Fortul are în colţul de est o groapă mare şi veche (figurează pe schiţa lui Polonic), care ar putea fi, foarte plauzibil, o
fântână. Pe platoul din poiană există un „bent” (rezervor de apă), ca în toată zona de câmpie, dar soluţia nu poate
funcţiona decât pentru vite.
56
Eu oricum eram curios de terasele din partea de nord a zonei de test, care însă nu au produs rezultatele aşteptate.
57
Curios, şi la Izbăşeşti există o groapă similară, în acelaşi colţ al fortului (planul de la Albota este rotit cu 40 o), sau cel
puţin aşa indică schiţa lui Polonic (Teodor 2013, 72, fig. 27).
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Figura 13.
Aplicaţie de kappametrie în
zona fortului de la Albota.
Culorile calde (respectiv
valorile mari) exprimă
posibilitatea sporită de
intervenţie antropică în peisaj.

Alte valori de interes în testul geozific s-au înregistrat la marginea de SE a zonei cercetate, indicând clar
necesitatea reluării testului până la râpa alăturată (în primul test ne-au interesat doar valorile tipice din
fortificaţie, în comparaţie cu cele din afară). Alte valori de peste 400 s-au înregistrat în poiană, în
extremitatea vestică a zonei testate. Din contră, valorile pentru platoul aflat dincolo de râpa care mărgineşte
fortul la NV nu recomandă cercetări viitoare în zonă. Din nefericire, extinderea cercetării în poziţie simetrică,
respectiv dincolo de râpa de SE, pare contraproductivă, fiindcă zona a cunoscut numeroase alterări antropice
recente, precum tranşee (din războaiele mondiale?... în zonă nu s-au purtat lupte, cel puţin nu în cel de-al
doilea...) şi un culoar despădurit şi plin de gunoaie (pentru scos buştenii din pădure?...). Imediat la est de acel
culoar (vizibil la Figura 13) s-a mai făcut unul, recent (2015), pentru introducerea unei conducte58.
Pentru a concluziona, situaţia de la Albota este dificilă, în special datorită pădurii, şi nu se pretează unei
cercetări arheologice „clasice”. Chiar şi aşa, primele tentative de găsire a aşezării civile au dat indicii şi
asupra zonei unde ar trebui să insistăm (pe pantele inferioare spre Valea Ursului, dar şi în poiană), cât şi
asupra zonelor fără potenţial.
Aici se termină expunerea asupra cercetărilor vizând aşezările civile ale unor fortificaţii cunoscute. Pentru a
rezuma, s-au găsit aşezările forturilor de la Putineiu, Valea Urlui, Crâmpoia şi Urlueni; s-au obţinut rezultate
parţiale, care vor necesita completări, pentru situaţiile de la Băneasa, Săpata de Jos şi Albota. Din cauze
obiective, ţinând de dificultăţi de acces, sau mediu (forestier sau intravilan), cercetările sunt încă incipiente la
Flămânda, Gresia şi Izbăşeşti.

58

Am văzut întâmplător acea săpătură (neasistată...), în zona de sus, la marginea poienii, şi nu conţinea nimic de interes
arheologi, ceea ce pune un capăt, în acea zonă, căutărilor pentru aşezarea civilă.
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Aşezări de pe linia graniţei care (încă) nu au legături cu obiective militare
Există trei obiective din această categorie, pe care le voi expune în ordine inversă, de la nord la sud, din
motive care vor deveni evidente.
În cartea care a precedat acest proiect de cercetare vorbeam despre o posibilă fortificaţie în punctul Movila
Tătaru, aflat pe un bot de deal, deasupra confluenţei Plapcea-Vedea, între satele Icoana şi Ursoaia.
Menţionam, cu acel prilej, şi despre existenţa unei aşezări civile, la NV de presupusa fortificaţie (Teodor
2013, 138-141).
Vizita la faţa locului din aprilie 2015 a arătat că exploatarea de pietriş care distrusese fortul roman 59 înaintase
încă un hectar spre nord, „muşcând” astfel şi din aşezarea civilă60. Cu prilejul acelei vizite am delimitat
conturul (rămas) al aşezării romane, care măsoară 2,3 ha (Figura 14).
Figura 14.
Posibilul fort roman de
la Movila Tătaru şi
aşezarea de epocă
romană de la Ursoaia.
Cu haşuri – gropi mari
cu gunoi menajer (şi
altele mici, nemarcate)
din punctul Movila
Tătaru.
Cu linie punctată
maronie – un val la
marginea platoului.
Curbe de nivel după
EU-DEM.
Cu linie întreruptă
albastru-închis –
limitele aparente ale
aşezării de epocă
romană.

Am scris în eticheta de la Figura 14 „aşezare de epocă romană” şi nu „aşezare romană”, fiindcă chestiunea
este cu adevărat discutabilă. Materialul ceramic văzut în diverse puncte ale sitului relevă certe caracteristici
ale aşa-numitei culturi Chilia-Militari. Problema este că nu putem fi siguri nici de existenţa fortului de la
Movila Tătaru, nici de sincronul celor două obiective. Doar că poziţionarea acestei aşezări, exact deasupra
afluenţei Plapcea-Vedea – mai exact în locul de unde confluenţa se vede cel mai bine, de la 20 de metri
59

A doua oară, ca să zic aşa, primele pagube fiind făcute de gropi de lut, umplute apoi cu gunoi menajer, încă vizibile
pe teren, pe tot platoul, până la margine, situaţie evocată şi de Ioana Bogdan Cătăniciu, care căuta acolo acelaşi lucru,
un fort „lipsă” într-o zonă foarte vulnerabilă.
60
Conţinutul unei gropi a aşezării, respectiv multă ceramică, se prăbuşise la marginea de jos a exploatării; peretele
realizat cu excavatorul are o înalţime de aproximativ 6 m. Neavând o tematică administrativă în acest articol, nu voi
insista pe detalii, dar trebuie să spun că, după sesizarea făcută Direcţiei Judeţene de Cultură asupra acestei situaţii,
lucrurile s-au schimbat imediat. Un control de rutină făcut în zonă, în octombrie 2015, a demonstrat că exploatarea de
materiale de construcţii din punctul Ursoaia (adică imediat la nord de Movila Tătaru) a fost oprită, investitorii mutânduşi operaţiunea pe o coastă de deal din spatele satului Icoana, la câteva sute de metri SV de sit.
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înălţime – ridică problema unei poziţionări strategice, mai obişnuită pentru un obiectiv militar decât pentru
unul civil, inclusiv prin mai dificilul acces la apă (fig. 15).

Figura 15. Fotografie aeriană oblică (de la sud-vest) asupra ansamblului Movila Tătaru-Ursoaia,
de la confluenţa Plapcea-Vedea (iulie 2015).
Pentru a ne uita însă la o problemă strategică, avem nevoie de o vedere mai de ansamblu; este ceea ce am
făcut la Figura 16, care analizează sectorul central şi nordic dintre forturile de la Crâmpoia şi Urlueni.
Modelul-teren este redat astfel încât să evidenţieze pantele (Slope Shader), arătând zonele unde terasa este
suficient de înaltă (în jur de 20 de metri, în general cu pante de peste 20 o) pentru a permite o apărare de tip
ripa, constând doar în turnuri de observaţie, poziţionate la distanţe mari61, legate de drumuri patrulate de
gărzi, în poziţii înalte, care să asigure supravegherea nemijlocită a graniţei.
Fiindcă ipoteza organizării unui cap de pod în jurul poziţiei dominante de la Movila Şarpelui, deşi interesantă
şi probabil chiar necesară, nu a putut fi documentată pe teren (era oare o idee prea curajoasă?), situaţia
strategică de la confluenţa Vedei cu Cotmeana mi se pare acum, după trei ani, şi mai complicată decât la
început. Zona confluenţei este joasă, probabil inundabilă periodic, lipsită de terase înalte, pentru un interval
de peste 5 km, ceea ce făcea inoperabil conceptul de ripa.
Mult mai rezonabil pare acum să credem că aliniamentele de supraveghere a graniţei nu urmau Cotmeana, de
la confluenţă, ci continuau tot pe malul drept al Vedei, până la gura Plapcei. Odată ce am făcut acest enunţ,
poziţia cheie de la Ursoaia devine evidentă. Locul cel mai îngust (de 2 km) în care zona joasă, de luncă,
putea fi traversată, era în faţa aşezării de la Ursoaia, tot în dreapta Vedei, pentru a ajunge la terasele dinspre
nord. De acolo drumul militar probabil începea un larg arc spre răsărit, undeva pe traseul Brazdei lui
Novac62, pentru a ieşi la un km sud de perechea de forturi de la Urlueni (unde îşi aveau baza cele mai mari
garnizoane de pe Limes Transalutanus, poate deloc întâmplător).
Ca să concluzionez, este foarte limpede acum că aşezarea „de epocă romană” de la Ursoaia nu se afla undeva
în spatele liniei de graniţă, ci exact pe acea linie. Ar fi fost posibil ca această aşezare de frontieră să fi
aparținut „dacilor liberi”63? Pare complet exclus, nu-i aşa? Că avea funcţie militară direct sau indirect (de
exemplu o comunitate care deservea o mansio), aşezarea de la Ursoaia este „strategică”, deci relevantă din
punct de vedere militar.

61

Testele anterioare au arătat că ar fi vorba de distanţe între 4 şi 5 km între turnuri, suficient pentru ca, profitând de
înălţimea mare a terasei vestice, ariile de vizibilitate să se completeze şi să asigure o observare până la detalii
(considerată în limita de vizibilitate a 3 km, adică deschiderea luncii râului Vedea).
62
Un sondaj pe segmentul de Brazdă dintre Vedea şi Cotmeana, devine de acum foarte interesant: avea, sau nu avea
şanţ?...
63
Iar aceasta dincolo de falsitatea conceptului, de care ne-am ocupat foarte recent (Teodor et al. 2015).
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Figura 16. Situaţia
strategică de la confluenţele
Cotmeana-Vedea şi PlapceaVedea.
SRTM-30, cu marcarea
zonelor cu pantă accentuată
(nuanţe gri-negricioase).
Săgeţile indică zonele de
vulnerabilitate. Liniile roşii
arată aliniamentul cel mai
probabil pentru organizarea
supravegherii frontierei.

Probleme întrucâtva asemănătoare constatăm pentru următorul sit din periplul nostru: Socetu. Acolo s-a
făcut, la sfârşitul anilor ‘60, o descoperire curioasă, care este, de altfel, unicul înscris de epocă romană găsit
pe segmentul de câmpie al Limes Transalutanus: partea centrală a unei farfurii, inscripţionate stângaci, într-o
limbă latină de împrumut recent, de un olar care-şi lăuda marfa, pe nume Silvanus (IGLR, 440). Inscripţia
este frecvent citată de istoricii care se respectă, dar totdeauna făcând abstracţie de contextul descoperirii, aşa
modest cum este el documentat (Voivozeanu 1970): obiectul a fost găsit în asociere cu două „căţui dacice”64.
Acesta este unicul lucru pe care îl aflăm din scurta notă publicată despre această descoperire excepţională.
De ce „excepţională”? Fiindcă atestă asocierea nemijlocită a unui obiect tipic roman (o inscripţie, fie şi
agramată) şi a unor obiecte tipic „dacice”, asociere care, statistic vorbind, nu ar fi putut apărea decât într-un
mormânt.
Fiindcă raportul acestei săpături „de salvare” nu s-a publicat niciodată, am încercat să apelez la autorităţile
locale pentru a afla orice eventual detaliu despre împrejurările descoperirii. Sper surpriza mea, am şi reuşit.
Cu ajutorul primăriei din Stejarul (comună sub a cărei diriguire se află inclusiv satele Gresia şi Socetu) am
identificat un martor nemijlocit al întâmplărilor de pe malul Vedea, de acum aproape jumătate de veac:
învăţătorul (pensionar) Victor Panaitescu, care la finalul anilor 60 era tânăr instructor la Casa de Cultură,
calitate în care a adus la faţa locului „voluntari” din sat. Acolo se lucra, plin de avânt, la o terasare care avea
să fie de uz viticol65, când cetăţenii au dat de nişte oase (se spune că umane), ceea ce a determinat solicitarea
de ajutor specializat. Aşa s-a ajuns la o săpătură arheologică destul de improvizată, sub conducerea unui – tot
64

Menţionez că am căutat urma celor trei artefacte, dar, dacă despre farfurie am auzit că ar exista (la muzeul din
Alexandria), despre căţui nu ştie nimeni absolut nimic. Păcat...
65
A şi fost, câţiva ani, apoi viţa s-a uscat şi a fost scoasă, iar acum se... ară, adică se nivelează fosta terasare,
distrugându-se situl a doua oară.
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tânăr, pe atunci – arheolog de la Bucureşti, foarte cunoscutul Emil Moscalu66, care însă nu a publicat raportul
de săpătură67. Dincolo de poveştile bătrânului activist, greu de crezut (precum descoperirea unui „călăreţ pe
cal”), m-a interesat localizarea exactă a punctului şi cercetarea pe teren, în limitele unei cercetări de
suprafaţă.

Figura 17. Situaţia arheologică dintre satele Socetu şi Mândra.
Ortofotografie DTM 2012, cu suprapunere transparentă SRTM-30, marcând cotele sub 120 m altitudine.
Am reuşit să perimetrez un sit care nu avea nici măcar 1,5 ha, din care jumătate pe panta de sub terasă, ceea
ce, în conjuncţie cu descoperirea publicată de Voivozeanu şi cu povestea „călăreţului pe cal” m-au condus
către concluzia că acolo a existat o necropolă, care, cel puţin în parte, ar fi funcţionat şi în secolul al III-lea.
Următoarea întrebare, firească, era unde ar fi aşezarea... Pe câmpurile din jur, spre amonte sau aval, nu mai
există nimic. Am încercat şi pe partea opusă a Văii Negei 68, unde, într-adevăr, am găsit urmele unei aşezări
relativ întinse, fără îndoială aparţinând secolului al III-lea, la circa 400 de m vest de gura văii. Dimensiunea
pe care rămăşiţele de locuire se distribuie este, să zic aşa, normală, respectiv 4,6 ha. Singura problemă pe
care o văd este distanţa mare de la presupusa necropolă şi până la aşezarea din amonte, respectiv peste 800
de m.
Indiferent de relaţia exactă a celor două situri arheologice existente, există însă şi un avantaj, anume stricta
lor aliniere la marginea terasei (necropola fiind aparent dispusă şi pe pantă), ceea ce sugerează foarte clar că
drumul militar trecea pe acolo; faptul în sine nu numai că nu miră, dar este firesc, scopul unui drum militar
fiind, dincolo de a permite deplasarea cât mai facilă, acela de a permite ţinerea permanentă sub observaţie a
teritoriului străin. O certitudine este însă oricând mai bună decât o presupunere, oricât de întemeiată. Faptul
este important, fiindcă pe toată lungimea de terasă dintre Gresia şi Crâmpoia – aproximativ 22 km pe cale –
avem doar această „fereastră” de oportunitate pentru a studia terasa, între satele Socetu (jud. Teleorman) şi
Mândra (jud. Olt), pe o lungime de 2,5 km.
Ultimul caz este cel de la Roşiori (corect va fi „Măldăeni”), dar este şi cel mai interesant. Înainte de a
vorbi despre aşezare, va trebui să vorbim însă despre cele două seturi de valuri marcate la Figura 18, pentru
că cele două subiecte se amestecă în acest punct.
66

Fost angajat al Muzeului Naţional de Istorie a României, dar nu ştiu ce statut avea la acel moment.
Noroc cu entuziastul amator Voivozeanu de la Roşiori, nu-i aşa?
68
Care dă numele vechi al satului, Neaga (cf. hărţii Szathmári), deşi vatra veche a satului se afla pe acelaşi loc ca astăzi,
ceea ce este puţin bizar, fiindcă din marginea satului până la Valea Negei ar fi cam un kilometru.
67
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Figura 18. Cele două
variante de val de la Roşiori
şi aşezarea de la Măldăeni.
Model teren (SRTM-30).
Liniile ferme, vişiniu închis,
sunt urme clare ale valului,
identificat în cercetarea aeriană
şi la sol.
Liniile roşii reprezintă
fragmente de val identificaate
doar prin cercetare la sol.
Liniile întrerupte reprezintă
diverse prezumţii, cu excepţia
fragmentelor de drum, care sunt
certe.
Punctele sunt coordonate GPS
din misiunea de cercetare de la
sud de Bratcov.

Cel mai evident dintre cele două trasee este cel de est, care trece prin spatele spitalului TBC, traversează
Valea Bratcov perpendicular şi se pierde undeva la nord de şoseaua europeană, în zona staţiei meteo69. Din
acel loc el ar trebui să facă un unghi drept undeva în dreptul cimitirului municipal70, pentru că la nord-vest de
oraş el reapare, în câmp deschis, mergând spre nord-vest.
Trebuia să existe, însă, şi o variantă de vest, fiindcă Pamfil Polonic spunea că troianul traversează Bratcovul
la doi kilometri de oraş, iar spitalul TBC este deja prea aproape, în condiţiile în care acest oraş – spre
deosebire de multe altele – nu şi-a modificat dimensiunile71 de la final de veac XIX, fiind construit tot la
baza terasei, în luncă. Primul tronson din această variantă era vizibilă pe Google Earth la nord-vest de
intersecţia şoselelor spre Craiova şi Piteşti, respectiv la nord de cătunul Măldăeni72. Tronsonul sudic l-am
bănuit acolo încă din 2012, dar ceea ce se putea vedea pe imaginile satelitare şi aeriene era departe de a fi o
certitudine; certitudine a devenit în toamna 2014 şi primăvara 2015, după două misiuni dronă care l-au pus
foarte clar în evidenţă (mai ales pe modelul teren)73. Segmentul de la nord de Bratcov a fost identificat prin
cercetare la sol, în octombrie 2014. În aprilie 2015 am făcut măsurători geofizice în zona de nord a acestui
segment, încercând să punem în evidenţă ceea ce credeam iniţial că este un turn (cu multă arsură la
suprafaţă). Magnetometria a demonstrat, fără dubiu, că ceea ce descoperisem era un drum, nu un turn.

69

Zona este virană, dar cu multe intervenţii de infrastructură, aşa încât obiectivul nu mai poate fi urmărit nici din avion,
nici de la sol. Pentru o vedere tip hartă, care identifică obiectivele mai sus amintite (şoseaua europeană, staţia meteo,
cimitirul etc.), vezi Teodor 2013, 159, fig. 63.
70
Acesta se află deja pe panta coborâtoare spre luncă.
71
Cu excepţia platformei industriale de pe terasa Vedei, cunoscută de localnici drept Robema (o companie producătoare
de bere), deşi acolo există multe obiective industriale diferite.
72
I se spune astfel fiindcă aparţine satului (şi comunei) Măldăeni, aflat mai la vest.
73
Până aici, toate detaliile au fost prezentate, practic identic, şi în cartea anterioară (Teodor 2013, 158-159, cu fig. 63);
doar segmentul mijlociu, de o parte şi de alta a luncii Bratcov, pe sectorul Măldăeni, a fost atunci aproximat
(esenţialmente corect).
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Kappametria şi cercetările de suprafaţă au arătat un alt lucru interesant (dacă nu de-a dreptul provocator),
anume rămăşiţele unei întinse aşezări care treceau cu mult la vest de val.
Toată primăvara ne-am uitat la un frumos lan de rapiţă, întins şi galben, care acoperea toată zona de la nordvest de spital; abia în 3 iulie am reuşit să intrăm pe un teren proaspăt arat, în care am înaintat cu mare
dificultate, aproape o zi întreagă, dar în care se vedea perfect. Cu acea ocazie am completat traseul exact al
valului care cobora în lunca Bratcovului (şi nu mergea pe sus, pe terasă, cum crezusem anterior), punctele
GPS ale acelei zile fiind prezente la Figura 18. Constatarea care ne-a umplut de uimire, încă din primele sute
de metri, a fost că urmele de locuire, relativ intense, se distribuiau pe ambele părţi ale valului (profilul masiv,
distribuit pe o lăţime de 30 de m, sau mai mult, nu lăsau nici un dubiu asupra naturii construcţiei). Acest
lucru nu a fost urmărit special, extensia reală a aşezării în luncă (unde este mai densă) nefiind nici acum bine
cunoscută, pentru bunul motiv că misiunea era dedicată precizării traseului valului. Aceasta a fost urmărit
până la marginea apei, inclusiv pe o păşune unde kappametrul ne spunea încotro să o luăm, fiindcă de văzut
nu se vedea nimic. Am făcut apoi drumul înapoi, spre maşina lăsată în „parcarea” de la spital (adică în
câmp), luând un traseu direct spre marginea terasei, conduşi de un drum vechi, bombat (dar aparent foarte
strâmt, ceva în jur de 2,5 m!). Pe deal – de unde există o perspectivă superbă în lungul Bratcovului, spre
vărsare – am găsit şi două ghiulele de piatră, pentru ca povestea să devină şi mai pasionantă. Urmele de
locuire efectivă pe terasă sunt mai rare, dar nu lipsesc, inclusiv ceramică de epocă romană, pentru ca
semnătura să fie clară.
Una peste alta, arealul în care s-au găsit urme de locuire, mai dispersate sau mai compacte, la nord sau la sud
de Bratcov, este de aproape 50 de hectare (mai exact 48), fără a avea certitudinea că am delimitat tot ceea ce
era de delimitat.
Prezenţa urmelor de locuire civilă (şi militară?), de o parte şi de alta a valului de vest, mai ales în luncă, nu
poate fi explicată decât în contextul în care există şi o a doua variantă de val, la est. Explicaţia, acum, pare
simplă: varianta iniţială – mai scurtă, dar cu vulnerabilităţi strategice (fără control spre Valea Vedei, ceea ce
era imprudent) – a fost părăsită în favoarea unei variante mai lungi, dar mai sigure. Vechiul tronson de val,
dublat de un drum, aşa cum am văzut în două locuri, a devenit o zonă ocupată de civili. Doar că atât de mulţi
civili sugerează o garnizoană uriaşă, al cărei sediu nu îl cunoaştem. Sunt posibile şi alte ipoteze, încă şi mai
curajoase decât atât, însă vom lăsa istoricii să îşi facă datoria şi să formuleze ipoteze de lucru. Noi,
deocamdată, câtă vreme suntem finanţaţi, vom continua să facem ceea ce ştim mai bine – arheologie de
teren.

Concluzii preliminare
Nu avem cum să terminăm acest raport destul de amplu despre „aşezările care nu există”, la finalul unui an
de activitate, fără a trage propriile noastre concluzii, fie ele şi „de etapă”.
Aşa cum era de aşteptat de către oricine cunoaşte cât de cât literatura frontierelor romane, acolo unde există
garnizoane romane cu caracter permanent, există şi aşezările lor civile, cu atât mai mult în secolul al III-lea.
Descoperirea lor a fost uneori facilă, precum la Putineiu, Valea Urlui, Crâmpoia sau Urlueni, ele aflându-se
acolo unde era de aşteptat, având şi dimensiunea normală – proporţională cu mărimea garnizoanei, ocupând
o suprafaţă similară sau ceva mai mare decât fortul.
În alte cazuri, diverse conjuncturi locale – ţinând de condiţiile de mediu, de acces sau de situaţia cadastrală –
au împiedicat, deocamdată, obţinerea unor rezultate mulţumitoare. În următorul an de activitate, încă pe
finanţare pentru acest proiect de cercetare, sperăm să putem înlătura o parte dintre aceste neajunsuri. Oricum,
ceea ce ne propunem pentru anul următor – dincolo de rezolvarea unor „restanţe” – este o acţiune de altă
natură, destinată să ofere nu doar localizarea acelor aşezări, dar și informaţii calitative, anume densităţi,
distribuţie şi – cu puţin noroc – chiar cronologice. Proiectul de activitate pentru 2016 nu presupune
furnizarea de informaţii „complete” despre toate aceste aşezări – ceea ce ar fi cu totul nerezonabil – ci
considerabil mai multe informaţii, doar pe nişte studii de caz care, foarte probabil, nu vor fi multe pentru că
nu pot fi multe. Alegerea „ţintelor” specifice nu este totdeauna o opţiune ştiinţifică, deciziile luându-se din
mers, funcţie de foarte multe aspecte concrete, de la natura şi stadiul culturilor agricole, gradul de
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fragmentare cadastrală74, relaţiile cu autoritatea locală (în general foarte bune, dar cu variaţii care contează),
dimensiunea „studiului de caz” (siturile mici fiind mai uşor de tratat „exhaustiv”), spaţiile de cazare, durata
drumului de la motel la sit, sau calendarul echipei de cercetare, ai cărei membri sunt implicaţi în atât de
multe alte proiecte.
Aşezările civile din zona graniţei care aparent nu sunt arondate unor unităţi militare – deci nici create de ele
– sunt cazurile cele mai interesante, cred eu acum, fiindcă cercetarea lor prioritară ar putea arunca o lumină
nesperată într-o zonă mai obscură a istoriei – cea a relaţiilor cu populaţia mai mult sau mai puţin locală.
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Structura de proprietate nu a cunoscut, aparent, modificări spectaculoase în sudul României; structura de exploatare –
da. Au apărut marile asociaţii agricole, care cultivă zeci sau sute de hectare cu aceeaşi cultură. Din punctul nostru de
vedere, privind spre sarcinile unei „periegheze sistematice”, avem interesul de a lucra pe terenurile unor astfel de
asociaţii, nu doar fiindcă este mai uşor de discutat cu un administrator, decât cu 50 de proprietari, dar şi fiindcă
procedurile agricole unitare, pe suprafeţe mari, asigură calitatea echilibrată a observaţiilor făcute în câmp, deci mai
puţine „corecţii statistice” necesare rezultatelor finale.
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Aşezări

Fotografie de pe terasa dreaptă a Bratcovului, peste aşezarea civilă, pe direcţia est.
În plan îndepărtat – platforma industrială a Roşiorilor.
În planuri secvenţial mai apropiate – lunca Bratcovului şi valul roman.
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Segmente ale drumului roman
între Câmpulung şi Dragoslavele

Eugen S. Teodor, Ion Dumitrescu, Florin Chivoci 1

Rezumat
Despre graniţa romană din secolul al III-lea, din Muntenia de vest, se ştie că ea a fost marcată de un val, în
zona de câmpie, în special acolo unde relieful şi mediul nu ofereau protecţie naturală. La nord de râul Argeş,
frontiera romană (sau ceea ce, deocamdată, este considerată astfel) încetează a mai fi un flanc apărat,
devenind un culoar montan; în alţi termeni – un drum.
În literatura veche au existat discuţii despre existenţa unor scurte secvenţe de val, la nord-est de oraşul
Câmpulung, în apropierea locului unde frontiera romană s-ar fi unit cu „Drumul Branului”, care urcă pe
Valea Dâmboviţei, totul plecând de la observaţiile lui Pamfil Polonic, de la finalul secolului al XIX-lea. O
echipă mixtă, compusă din arheologi argeşeni şi bucureşteni a realizat mai multe vizite de documentare în
zonă, pe trei segmente: Calea Pietroasă, de la ieşirea spre NE din Câmpulung; în zona sudică a satului
Nămăieşti, pe malul stând al Argeşelului; în zona de nord a aceluiaşi sat, pe aceeaşi parte.
Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor de teren efectuate la nord-est de Câmpulung, în satele Valea Mare şi
Nămăieşti, respectiv pe traseul „Căii Pietroase” şi pe valea Argeşelului, în partea de nord a satului Nămăieşti.
S-a avut în vedere şi compararea rezultatelor verificărilor noastre cu precizările şi observaţiile făcute de
Pamfil Polonic. În vederea identificării punctelor precizate de Polonic, dar şi a toponimelor, relevanţa lor
arheologică fiind deosebit de importantă, s-a recurs la surse cartografice (Harta Szathmári, A Treia Hartă
Austriacă, Planul Director de Tragere). Au fost luate în discuţie, de asemenea, şi observaţiile formulate de
Dumitru Tudor şi Ioana Bogdan Cătăniciu, dar şi menţiunile cu referire la drumul dintre Dacia Superior şi
Dacia Inferior şi satul Nămăieşti, făcute în MDGR.
Astfel, pornind de la toate aceste date, dar şi de la invitaţia făcută de Florin Chivoci, au fost efectuate
verificări în zona cunoscută sub denumirea de „Calea Pietroasă” şi satul Nămăieşti (iunie 2015). În cea de-a
doua verificare (1 octombrie 2015) s-au realizat şi trei secţiuni topografice.
O primă concluzie ar fi că frontiera romană nu urma cursul actual al şoselei naţionale, la sud de Muntele
Mateiaş, ci avansa pe Argeşel, până la Valea şi Pasul Pravăţ, de unde cobora în Valea Dâmboviţei, la
Dragoslavele. Această concluzie nu este nouă, soluţia fiind anterior intuită de Dumitru Tudor (deşi nu este
clar pe ce bază).
O a doua concluzie este că nu am găsit nicăieri un profil care să recomande un „val”. Obiectivul, cu
deschidere totală în jur de 6-8 m, cu mijloc uşor bombat şi şanţuri laterale, este aproape cert un drum.
Chiar dacă nu excludem posibilitatea ca în zonă – o zonă sensibilă, în care drumul de la sud-vest se întâlneşte
cu cel de la sud-est – să fi existat şi lucrări de tip tactic, sau „baraj”, singurul element identificat, în mai
multe puncte, are caracteristicile unei amenajări rutiere.
Cuvinte cheie: troian, drum roman, tradiţie etnografică, cercetare de teren, GIS.
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Drumul roman de la Câmpulung la Dragoslavele

Introducere
Deşi segmentul montan al limes-ului transalutan s-a bucurat de o preocupare timpurie, inclusiv scurte
săpături ale lui Grigore Tocilescu2, cunoştinţele actuale rareori depăşesc limitele fortificaţiilor romane. Or,
desigur, un limes nu înseamnă doar punctele întărite de pe traseu, ci, mai ales, drumul care leagă acele cetăţi.
Motivele unei asemenea consideraţii sunt multiple, începând cu explicaţia etimologică (semnificaţia iniţială
fiind aceea de „drum”)3 şi continuând cu funcţionalitatea întregii amenajări. Dacă pentru segmentul de
câmpie – la sud de râul Argeş – s-a putut specula că este o ranforsare a limes-ului principal, de pe Valea
Oltului4, respectiv o linie înaintată, segmentul montan evident nu a jucat un astfel de rol, fiind doar un drum
strategic care scurta legătura cu sud-estul Transilvaniei cu cca 100 de km (adică patru zile de drum, pentru
caravanele grele!). Surprinzător sau nu, exact despre acel drum ştim astăzi foarte puţine lucruri; cât despre
restul instalaţiilor tipice unui limes, precum turnurile de supraveghere, nu ştim astăzi absolut nimic.
Scurte segmente ale acestui drum sunt totuşi cunoscute, şi nu de puţină vreme. Aşa ar fi, de exemplu, drumul
care trece la doar 15 m de poarta de est a fortului de la Jidava, paralel cu curtina, la chiar marginea terasei;
este un obiectiv care îşi aşteaptă de multă vreme rândul, pe lista scurtă de priorităţi; cercetarea lui
arheologică ar oferi importante date comparative, atât pentru drumurile la sud de Argeş – care au început să
fie identificate de recentul proiect de cercetare (www.limes-transalutanus.ro), dar şi pentru alte segmente,
aflate în amonte de acest punct.
Cele mai consistente ştiri anterioare căutărilor noastre, despre partea montană a acestei frontiere romane, se
concentrează între Câmpulung şi Rucăr. Interesul sporit pentru această zonă este motivat şi de situaţia din
teren; dacă un culoar montan oferă în general puţine alternative de traseu, la nord-est de Câmpulung situaţia
este una mai specială, tocmai pentru că oferă alternative, cât şi probleme strategice oarecum mai speciale.
Rolul frontierei în această zonă era de a proteja drumul spre pasul Bran precum și un vechi drum ce venea
dinspre Curtea de Argeș5, respectiv dinspre limes-ul alutan. Deși drumul vechi prin culoar a avut sectoare
foarte greu de străbătut, a fost o cale comercială permanentă de comunicare între populațiile de la nord și de
la sud de Carpați. Drumul care venea spre Jidava dinspre Purcăreni se numea în evul mediu Drumul carului
si intersecta dincolo de Campulung Drumul Branului ce venea din direcția Cetățeni.
Pe de altă parte, ținând cont de înălțimea la care acest drum străbate zona Câmpulungului, ar ieși în evidență
un alt rol strategic al său, în raport cu două obiective: pe de o parte față de supravegherea așezării aflate în
vatra orașului (cât de mare va fi fost ea), pe de altă parte față de această salbă de localități cu locuire getodacă aflate pe sau aproape de fostul drum al Loviștei (al Sălătrucului). După descoperirile din ele, ar fi vorba
de culoarul ce pornește din Bughea (3 km vest de Câmpulung), apoi înaintează în direcția Curtea de Argeș.
Dincolo de astfel de consideraţii, traseul normal al unui drum roman este pe înălţimi, nu prin văi, iar aceasta
ori de câte ori este posibil.6

2

Gr. G. Tocilescu a făcut sapaturi la Cetatea Oratea, în perioada 16 iulie – 17 august 1905 – B.A.R., ms. rom. 5137, f.
218-219, la care adăugăm săpăturile secundului Pamfil Polonic din anul 1901 la castrele de la Jidova – vezi rapoartele
lui Pamfil Polonic în manuscris – B.A.R., ms.rom. 5137, f. 204-215. Pentru cercetările efectuate ulterior în castrele din
culoarul Rucăr-Bran, în amonte de Jidova, vezi Stoia 1981 (p. 377, nr. 130), Petolescu 1983 (511), Bădescu 2009, toate
pentru Voineşti, și Bogdan Cătăniciu 1974 și 1997 (45-47) pentru Rucăr.
3
DLR, s.v. limes.
4
De unde teoria „limes”-ului dublu (E. Fabricius, în RE, XIII, 1926, col. 645, care a dat iniţial o explicaţie în sensul că
linia nouă de apărare proteja suplimentar aşezările din Oltenia, explicaţie dusă până la ultimele consecinţe de Bogdan
Cătăniciu 1977, 333, respectiv o dublă linie de apărare, complet funcţională), nu foarte agreat de specialiştii străini
(Napoli 1997, 333-334, care nu dezavuează clar teoria, dar tonul comentariilor este cel puţin „prudent”; Napoli citează
de asemenea cele mai vechi teorii ale „limes-ului dublu”, care datează de la finalul veacului al XIX-lea, idem, 333, nota
23), cel puţin pentru faptul că examinarea analogiilor din Marea Britanie (Zidul lui Antoninus în faţa Zidului lui
Hadrian) şi Germania (limes-ul Raetiei în faţa limes-ului dunărean) conduce către alte concluzii.
5
Mihaela Avram, 2013, p.207. E vorba de fragmente de drumuri ale carului cum sunt Calea Carului în Mățău și
Drumul Carului din partea de răsărit a fortului Jidava.Acesta din urmă era în antichitate un fragment din drumul
comercial care se continua spre Cumidava, întrucât toponimul Drumul Carului reapare la nord de Rucăr (dincolo de
granița transilvană), unde există, de asemenea, urme de fortificații romane.
6
Teodor 2013, 103-105. Excepţii pot să survină, şi nu puţine. Tot culoarul amonte de Piteşti este un astfel de caz, în
primul rând datorită dificultăţii de a construi pe o creastă segmentată (presupunând multe urcuşuri şi coborâri, cu
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Figura 1. Harta traseului montan între Jidova şi Rucăr.

Proiecţie UTM (zona 35). Suport teren SRTM, rezoluţie 30 m.

Legendă:
pătrate albe: forturi ante 118 p.Chr.;pătrat roşu – fort al Limes Transalutanus;
linie neagră punctată: şosele actuale;linie roşie: traseul probabil al drumului roman;
linie roşie punctată: traseu obligatoriu.
diferenţe de cotă mari), precum cea care mărgineşte (de ambele părţi) Râul Târgului. Excepţia nu se mai produce atunci
când drumul de creastă este accesibil (cazul Calea Pietroasă, vezi infra), sau când calea de creastă este mai scurtă.
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În aval de Jidava lucrurile sunt oarecum clare, traseul antic fiind marcat de două cetăţi semnificative,
documentate încă de la finalul veacului al XIX-lea, de Grigore Tocilescu şi Pamfil Polonic. În dreptul
oraşului Piteşti limes-ul traversa cel mai important râu de pe traseu, Argeşul, foarte probabil pe un pod
protejat de un fort relativ mare7, continuând spre nord pe singura cale de acces posibilă, pe Râul Doamnei,
până la confluenţa cu Râul Târgului, păzită de cel mai mare fort al întregului limes, cel de la Purcăreni, a
cărui funcţie strategică (supravegherea traversării apei), dar şi poziţionare tactică (chiar la marginea terasei)
este perfect similară cu pierdutul fort de la Mărăcineni (Piteşti). De aici drumul urca pe marginea Râului
Târgului, pentru a ajunge la Jidova, aflată la o distanţă considerabilă, respectiv 33,5 km8, traseul drumului
antic neputând fi foarte diferit de drumul medieval şi modern, terenul nelăsând variante.
Din acest punct, spre nord, pentru a ajunge în pasul Bran (în care avem o fortificaţie romană, la Drumul
Carului, scutindu-ne de îndoieli asupra ţintei)9, drumul trebuie să ajungă pe altă vale majoră care conduce
spre crestele Carpaţilor, respectiv în Valea Dâmboviţei; pentru a ajunge acolo, drumul trebuie să traverseze
însă şi Valea Argeşelului (figura 1).
Chestiunea a fost remarcată de arheologi, care i-au oferit o atenţie sporită. Vom încerca în continuare să
vedem care este documentaţia pentru traseul graniţei romane între Câmpulung şi Dragoslavele.

Istoricul documentar
În arhiva nepublicată a lui Pamfil Polonic există următorul pasaj10:
Şi într-adevăr cercetând am dat în satul Valea Mare, la sud-est (?) de valea Borasci11, care curge
prin sat, de urmele Troianului. Şi aici este construit numai de pământ având în mijlocul lui ca
întotdeuna un strat de pământ ars, trece chiar prin casa lui Niţă Oane, trece prin gradina lui Niţă
Măcărescu, apoi în gradina lui Ioan Măcărescu şi se pierde în gradina lui Gh. Manda, spre Piatra
Nămăieştilor. Valul are aici tot formă bombată, este lat de 10 paşi şi de ½ m înalt şi l-am regăsit pe
o lungime de ½ km. Cu toate cercetările nu am mai dat de aici de val.
În sud de Piatra Nămăieştilor se vede nişte brazde numite răzoare, de ½ km lungi care seamănă unei
întărituri, dar fiind numai în formă de trepte şi neavând formă desluşită de val, poate că sunt numai
urmele unor drumuri vechi sau adevărate răzoare.
Satul Valea Mare era notat, ca atare, de harta Szathmári12 (1864, cu date topografice din deceniul anterior),
localizat la nord-est de oraşul Câmpulung şi imediat la vest de râul Argeşel. Satul era traversat de un pârâu
7

Dicu 2000, 40-41; Teodor 2013, 95-97, cu comentarii detaliate asupra ipotezei lui Dicu.
Teodor 2013, 217. Distanţa este la limită pentru o „staţie”, mai ales într-o regiune perimontană, mai dificilă decât un
drum de câmpie, şi trebuie măcar să ne întrebăm dacă nu lipseşte un fort pe parcurs. Problema absenţei unor elemente
ale limes-ului între Purcăreni şi Jidova şi-au pus-o şi alţii, înaintea noastră; de exemplu, Ioana Bogdan Cătăniciu (1986,
fig. 1) sugera că pe această distanţă lipseşte nu un fort, ci două.
9
Costea 1996, 134-135.
10
Biblioteca Academiei, mss. 5137, fila 268.
11
Cu o ortografie încă uzitată la finalul veacului XIX; s-ar citi „Borăşti”, cuvânt care ar fi avut semnificaţia de
„mlaştini” (prof. Marin Bădescu, comunicare personală) şi care ar fi vechiul nume pentru pârâul Bratia. Din păcate,
Valea Bratia nu este aici, ci la vest de Râul Târgului, fiind vorba, probabil, de o confuzie (nu ar fi prima). Presupunem
că este vorba în realitate despre Bărăţia, aşa cum Dumitru Tudor a „tradus” fără multă vorbă (vezi mai jos). Cursurile
mici de apă nu au nume stabile, fiind obiectul unor continue schimbări. Astfel, Valea Mare se numea la mijlocul
veacului XIX... Budari, aşa cum figurează pe harta Szathmári; „Valea Mare” pare, în această lumină, un soi de perifrază
pudică. Pe harta Szathmári satul Valea Mare apare foarte la vest (în zona de est a actualei localităţi figura un alt sat,
Valea Foii), practic pe muchia dealului care dădea spre Valea Argeşelului, care spre sud avea o deschidere de peste un
kilometru, fapt rar în perimetrul montan. O asemenea perspectivă largă ar putea explica numele satului mult mai bine
decât micul pârâu, care în fapt se numea altfel. Pe de altă parte, tradiţia localnicilor numeşte zona Văii Bărăţia cu
numele „Bărăcea”, iar în chiar zilele noastre există în zonă nu mai puţin de patru străzi cu numele Barăci (primăriile din
zonă sigur nu au foarte multă imaginaţie). Cum Bărăcea şi Borăşti sunt fonetic destul de apropiate, sursa confuziei este
acum destul de clară.
12
Vezi documentarul despre Harta Szathmári (http://www.limes-transalutanus.ro/documentare.html).
8
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(numit însă, pe vremea aceea, Budari), venind de pe înălţimile de la nord, luând apoi curs SV şi vărsându-se
în Râul Târgului, în partea nordică a oraşului. Satul îşi conservă numele şi în perioadele următoare, apărând
în A Treia Hartă Austriacă (1910) şi în Planul Director de Tragere (3753 din 1958)13, dar a primit de la
comunişti un apendix mai degrabă confuz, numindu-se din anii 80 ai veacului trecut Valea Mare-Pravăţ;
confuz fiindcă este numele unui pârău care se varsă în Argeşel 4 km mai la nord, pe partea opusă, estică,
acolo unde există şi satul Gura Pravăţ. Între cele două comunităţi – Valea Mare-Pravăţ şi Gura Pravăţ, există
o altă comunitate, deloc nouă, Nămăieşti, despre care vom vorbi mai pe larg. Satele Nămăieşti şi Gura Pravăţ
şi-a păstrat numele, după cum figurează pe hărţile recente14. Așadar, acest drum trecea prin Nămăiești și șaua
Pravăț15. În culmea Pravăț se regăseau cele două sensuri ale termenului („drum pe culme” şi „frontieră”)
întrucât satul Dragoslavele a avut în Evul Mediu rol de vamă16. Valea Mare-Pravăţ este centrul administrativ
al comunei cu acelaşi nume (care a înglobat şi Gura Pravăţ, explicând oarecum numele comunei, dar nu şi al
satului de reşedinţă)17. Satul aflat imediat la vest de Valea Mare are un nume care ne interesează în mod
special, respectiv Pietroasa; administrativ este sat, în fapt – un cartier care se interpune între Valea MarePravăţ şi Câmpulung. La o privire mai atentă, Pietroasa cea veche18 pare astăzi împărţită între un cartier
mărginaş al oraşului şi un cartier al satului Valea Mare.
Privind Figura 2, vedem la est Pietroasa, având la limita sa nordică biserica din Valea Mare, alături de
cimitirul său (deci delimitarea administrativă de pe geoportalul ANCPI nu poate fi decât greşită). Spre vest
avem Calea Pietroasă, care poate fi interpretată, în consens cu uzul general al limbii române, drept „drumul
care duce la...”. Doar cu 30 de ani în urmă, Calea Pietroasă ducea direct spre Pietroasa19, însă un segment al
său a suferit eroziuni (cu linie punctată) şi a fost părăsit. Calea Pietroasă, devenită Strada Pietroasă, mergea
în aceeaşi direcţie, dar pe o cale ocolită, pe curba de nivel, evitând dealul alăturat, cel cu eroziunea. Într-un
moment următor, a fost amenajată o stradă paralelă, dar aflată ceva mai sus, care a fost numită Strada
Pietroasă II, pentru bunul motiv că localnicii ştiau de Calea Pietroasă, care se afla sus, pe deal. În fine, deşi
harta ANCPI spune că strada aflată în poziţia cea mai înaltă, spre sud, s-ar numi Mircea cel Bătrân, afişajul
urban arată o „Strada Pietroasă III”, tradiţia fiind aici mai puternică decât naţionalismul.
13

Ambele hărţi se pot descărca de pe geoportalul Geospatial, reproiectate în Stereo 70 (proiecţia oficială a României,
vezi http://www.geo-spatial.org/index.php?s=download&c=dow_harti_vechi).
14
Un fişier de localităţi, descărcat cu câţiva ani în urmă de pe site-ul Geospatial (http://www.geo-spatial.org/), însă
dispărut între timp, dar materiale comparative se pot găsi şi în alte părţi, precum geoportalul ANCPI
(http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html), dar şi pe Google Maps, Open Street Map. A se observa că
delimitarea localităţilor, pe acest fişier vectorial de la Geospatial, aşa cum arată la Fig. 3, este diferită de o altă hartă
foarte recentă, ilustrată la Fig. 2, şi care provine de pe geoportalul ANCPI, citat supra. Nu ne asumăm diferenţele,
fiindcă nu ne aparţin, dar nici nu ne-am propus să clarificăm lucruri care nu se află în curtea arheologilor. Semnalăm
doar problema, pentru a sugera multă prudenţă în creditarea unei hărţi sau a alteia, chiar provenite din surse oficiale sau
de specialitate (precum Geospatial).
15
În Dicționarul limbii române (1984) cuvântul pravăț a avut ca prim sens pe acela de drum drept spre o culme, al
doilea fiind cel de direcție a unui hotar. În DAR 2002 se regăseşte sensul „drum pe culme”, iar o sursă mai veche
(Scriban 1939) spune doar „drum drept”. Oricum ar fi, toate sursele lingvistice concordă a se referi la un drum pe culme
(secundar: într-o zonă de graniţă).
16
Avram 2013, 206. Pe versantul vestic al Văii Topologului, în Sălătrucu, o culme străbătută de un drum s-au numit
Pravăț.
17
Valea Mare a fost întemeiată de imigranți transilvăneni în secolul al XVIII-lea ca urmare a persecuțiilor habsburgice.
Românii ungureni s-au stabilit și în alte sate din jurul Câmpulungului, precum Vișoi, Bughea de Jos, Bughea de Sus,
Mărcuș, Bărbușa, Șelari, Pietroasa. Satul Valea Mare ar avea un dublet în sud-estul județului Covasna, care se înscrie în
șirul așezărilor românești retrase spre munte sub presiunea colonizării secuieşti: Brețcu, Zagon, Valea Mare, Mărcuș,
Dobârlău, Vâlcele. Mărcuș este şi denumirea unui cartier din Câmpulung, Brescu este parte a satului Văleni de pe Valea
Topologului, iar Zagon este actualul Zigoneni, loc primit de ungureni la sud de Curtea de Argeș (Avram 2013, 280).
18
Nu este clar cât de veche. Pe Harta Szathmári zona apare inscripţionată Vişioiu, referindu-se însă la mahalaua nordestică a Câmpulungului. Ceea ce am notat la Fig. 2 „Strada Pietroasă III” figurează în hartă ca drum, zona nefiind însă
locuită, dar întârind explicaţia „Calea Pietroasă”, de mai sus. Harta Specht (1791) consolidează această impresie, dar
oferă şi sugestia foarte clară că acea „Cale Pietroasă” (şi continuarea de pe deal) era în epocă drumul principal care
ieşea din oraş, spre nord-est.
19
Aşa figurează pe hărţile militare din anii 80. Traseul nu este însă nou. El figurează pe harta Specht (1791), ca
principala şosea dintre Câmpulung şi Valea Mare (scrisă greşit – Valte Mare). Detaliul este important, fiindcă harta
Specht este cea mai veche de care beneficiem în Muntenia, şi, în ciuda erorilor sale foarte mari (vezi comentariul de pe
site-ul de proiect, http://www.limes-transalutanus.ro/documentare.html), ilustrează o epocă dinaintea modernizării
drumurilor.
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Figura 2. Plan al cartierului Pietroasa şi al Căii Pietroase. Original ANCPI, cu adnotări.
Crucea mare este biserica, apaţinând de Valea Mare; alături – cimitirul aceleiaşi.
Liniile adăugate reprezintă legături stradale care există pe teren
(se pot vedea pe acelaşi geoportal, la ortofotografii), dar lipsesc de pe plan.

Analiza toponimelor locale a avut drept scop să ne indice zona de maximum interes, arheologic vorbind, iar
aceasta ar fi toponimul Pietroasa, care pare să le determine pe celelalte (deci „Calea Pietroasă” nu este
obligatoriu să fi fost pietruită, forma veche şi corectă fiind, probabil, Calea Pietroasa şi indică doar drumul
spre locul „pietros”).
Ne întoarcem acum la termenii folosiţi de Polonic20, lectura noastră din documentul manuscris, Borasci (?)
referindu-se probabil la Valea Bărăţiei, aşa cum figurează la Dumitru Tudor (vezi mai jos). Continuând
lectura, reţinem faptul că „troianul” (indiferent de ce va fi fost el de fapt) era construit numai din pământ,
amestecat cu pământ ars, detaliu care ar trebui să frapeze, fiindcă tehnica respectivă de construcţie – pentru
un val, dar şi pentru un drum –, deşi normală în zona de câmpie de la sud de râul Argeş, este o opţiune cel
puţin ciudată pentru o zonă în care piatra nu lipseşte, după cum chiar Pietroasa arată. Un alt element
interesant al descrierii este cel cu troianul care trece prin mijlocul casei gospodarului Oane; dacă despre
drumurile (sau valurile) antice ştim că, în general, au fost folosite în epocile următoare, fiind construcţii
solide, există astăzi suficiente contra-example, în care căile de comunicaţie moderne au mers alături – uneori
strict paralel! – de cele antice, fără a le suprapune însă21. Înţelegem astfel că vechiul „troian” nu este de
căutat sub drumurile actuale, ci mai degrabă prin curţile oamenilor. Reţinem şi dimensiunile, adică lăţimea
de 10 paşi (= 7,5 m) şi înălţimea de jumătate de metru, ca referinţe pentru propriile noastre căutări.
Asupra localizării exacte a secvenţei relatate de Polonic vom reveni, fiindcă avem nevoie de indicii
suplimentare. Eliminăm însă din discuţie al doilea paragraf al topografului, care vorbeşte de răzoare lungi,
asemănătoare unei întărituri. Trebuie doar să identificăm „Piatra Nămăieştilor”, reper toponimic care lipseşte
20

Iar Polonic chiar avea un scris greu de descifrat (vezi paginile cu reproduceri de manuscris din Teodor 2013, 64, 118).
Cazul cel mai frapant este cel din sudul aceleiaşi graniţe, dintre satul Băneasa şi gara Troian, în lungime de peste 8
km, despre care Polonic scria că drumul naţional Turnu Măgurele-Roşiorii de Vede suprapune valul antic (transcrierea
textului lui Polonic la Teodor 2013, 207, p. 119 a originalului). Cercetările din ultimul an au demonstrat însă că cele
două sunt paralele (drumul modern la vest), pe toată lungimea, deşi distanţa nu este mai mare de 30 de metri. Un alt caz
interesant, şi mai apropiat de speţa de la Valea Mare, este capătul estic al valului Traian-Tuluceşti, documentat de
Costin Croitoru în satul Tuluceşti, sub o casă a unui localnic bătrân. Şi mai interesantă este explicaţia bătrânului:
construise casa pe val (după război) „fiindcă era mai sus”; ideea nu s-a demonstrat practică, fiindcă valul – pământ
mişcat, deci – a început să se surpe.
21
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din hărţile recente. Decriptarea vine de pe Harta Szathmári, care numeşte satul Nămăieşti – „Nemoieşti”, iar
actualul monticol Mateiaş – „Piatra Nemoieştilor”22. La sud de cariera de la Mateiaş, mai ales pe latura de
SE, putem vedea pe ortofotografii „răzoarele”, dar care, după dispunere (în şiruri paralele, pe trei sau patru
rânduri, la distanţe relativ regulate, în jur de 20 m), par mai degrabă terasări în vederea unor culturi, probabil
livezi, dispărute cu multă vreme în urmă. În plus, aceste presupuse „fortificaţii” sunt dispuse în Valea
Dâmboviţei, despre care acum ştim sigur că nu era ocupată de romani, decât de la Dragoslavele în sus.
În articolul său din 1955, în care rezuma cunoştinţele pentru tronsonul montan al Limes Transalutanus,
Dumitru Tudor foloseşte şi el două citate din Tocilescu şi Polonic, care seamănă bine cu documentul
transcris de noi mai sus, dar nu întru totul:
1. În comuna Valea Mare, la est de Câmpulung, se vede un troian făcut din pământ roşu şi straturi
de cărămizi, cu direcţia de la Câmpulung spre Namăieşti.
Imediat apoi, D. Tudor introduce al doilea citat, cu fraza:
2. În aria satului Valea Mare, P. Polonic l-a mai precizat /troianul, n.n./ şi în alt punct: Cum treci
Argeşelul, în deal la Valea Mare, apuci pe drumul pe lângă biserică şi când cobori în valea
Petroasa23, găseşti iarăşi urme de pământ ars.
Problema este că Tudor foloseşte o singură notă pentru ambele texte, care de fapt se referă la trei documente
diferite24, fără a preciza care citat provine din care sursă. Problema şi mai mare este însă că Tudor nu şi-a dat
seama că vorbeşte despre unul şi acelaşi punct, în primul caz fiind repere date de un călător care vine de la
Câmpulung, iar în al doilea – repere pentru călătoria inversă. Confuzia se transmite desigur şi schiţei de hartă
(Tudor 1955, 89, fig. 1), în care drumul roman este schiţat la nord de drumul naţional din vremea noastră,
când, în realitate, el trebuie să se afle, cu necesitate, la sud de acesta, acolo unde există atât Valea Bărăţia
(aşa cum a citit Tudor, probabil corect), dar şi singura biserică din zonă (cea aparţinând de satul Valea Mare,
marcată la Fig. 2)25.
Tudor a făcut şi cercetări proprii, după cum afirmă, dar comentariile legate de cele din urmă se limitează la
constatarea că „urmărind pe teren afirmaţiile lui P. Polonic, ele se confirmă” (Tudor 1955, 94). Curios este
că, deşi pornea de la o schiţă greşită, Tudor a ajuns la concluzia corectă, şi anume că drumul roman nu
ocolea Muntele Mateiaş pe la est, precum şoseaua modernă, ci pe la vest, făcând astfel o economie de câţiva
kilometri; ceea ce vom vedea mai pe larg ceva mai jos.
În fine, datorăm o ultimă opinie expertă Ioanei Bogdan Cătăniciu. Într-o notă de subsol (rezervată subiectelor
minore) declară că a făcut cercetări în zonă, în 1972, constatând că „aşa-zisul vallum nu era decât o
formaţiune naturală, produsă de o alunecare, relativ recentă, deoarece nu putreziseră încă crengile arbuştilor
îngropaţi în solul feruginos, considerat – din cauza culorii culorii – pământ ars” (Bogdan Cătăniciu 1997, 85,
nota 85). O logică mai puţin autoritaristă i-ar fi spus reputatei arheoloage că arbuştii ei – relativ recenţi, după
cum spunea – nu ar fi putut fi arbuştii lui Polonic, seceraţi de vremea potrivnică în jur de 190026, deci
troianul sesizat de Polonic ar fi putut fi în altă parte... Astfel de intervenţii intempestive ale unor specialişti
renumiţi nu rămân de obicei fără consecinţe istoriografice; astfel, C.C. Petolescu (2000, 198-202) prezenta
toate aceste argumente, fără a contrazice niciuna din aceste observații arheologice (deşi reciproc
incomplatibile), pentru ca într-o lucrare de referință precum Istoria românilor Dumitru Protase (2001, 128131) să concluzioneze că „Troianul nu s-a mai putut identifica între Pitești și Câmpulung. Porțiuni de val nu
22

În epoca lui Polonic, noul nume – Mateiaş – era nu doar folosit (v. Marele Dicţionar Geografic, vol. 4, 466), dar
născuse deja legende istorce. Este limpede că topograful ştia numele de la informatori locali. Pe harta Specht (1791)
satul figurează drept „Nunojesti”, iar Mateiaşul drept Piatra Nunuleştilor (? ortografie şi grafică nu foarte clare). Specht
nu „documentează” un alt nume, ci practic confirmă realităţile de la jumătatea veacului următor, erorile de transcriere
ale numelui localităţilor fiind pe această hartă aproape o regulă.
23
Pare un alt nume al Văii Mari, care a dat numele comunităţii Pietroasa, aşa cum figurează în hărţi, pe exact
amplasamentul cel mai probabil al monumentului semnalat de Polonic, deci în imediata apropiere a bisericii.
24
Tudor 1955, 94, nota 1: manuscrise BA: Tocilescu nr. 5137, p. 268 (acesta este cel citat de noi supra) şi nr. 5138, p.
342; Polonic, notiţe, XVII (mss. la Muzeul Naţional de Antichtăţi).
25
O altă biserică se află în apropierea fortului şi termelor de la Voineşti, dar aceasta se află la cca 1 km nord de Calea
Pietroasă, pe direcţia nepotrivită.
26
Un argument similar a adus şi Costin Croitoru (2002, 84-85), dar el considera (pe vremea aceea...) că ar fi vorba
despre un val (care ar fi trebuit dus de la Argeş până pe crestele munţilor), în timp ce noi avem convingerea că este
vorba despre un drum, valul nefiind necesar (sau util, în vreun fel) într-un coridor montan.
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s-au observat, în continuare, la nord de Câmpulung și nici lângă castrul de la Rucăr”. Precizăm imediat că
noţiunea de „troian” ar trebui luată aici cum grano salis, ea putând însemna orice rambleu, indiferent de
funcţionalitatea sa veche (val de hotar sau drum).
În fine, tot la capitolul materiale documentare ar veni nişte rânduri din Marele Dicţionar Geografic al
României (vol. IV, 1901, 466). Aşa ar fi două legende legate de fondarea mănăstirii Nămăieşti27, pe care le
reproducem aici, pentru convenienţă:
Istoricul Engel zice că Apostolul Andreiŭ, insarcinat cu propagarea Evangheliei în Bizanţ, Tracia,
Scitia şi ambele Daciĭ, coborind din Dacia superioară în Dacia inferioară, pe la Bran (pe la
Zărneşti) şi ajungînd la locul acesta, s'ar fi uitat pe fereastra unui templu păgîn ca sa vadă un preot,
de la care vroia să înceapă propaganda creştină şi nezărind pe nimeni în templu, se zice că s'ar fi
întors către soţiĭ săi de călătorie şi ar fi zis: nemo est; de unde Nămăeşti.
Dincolo de etimologia populară (ridicolă într-o lucrare enciclopedică)28 şi de protocronismul amuzant
(apostolul Andrei a trăit înainte de cucerirea Daciei) intrigă faptul că legenda (născută probabil din mediul
monahal) ştia deja ceva care nu era ştiut de nimeni, la finalul veacului al XIX-lea (Polonic căuta limes-ul pe
partea cealaltă a Mateiaşului!), şi anume că drumul care venea din Dacia Superioară, mergând spre Dunăre,
trecea prin Nămăieşti. În fine, ar fi de remarcat şi „templul” păgân, idee care cu greu s-ar fi născut dacă în
zonă nu ar fi existat ruine.
O doua legendă, de această de certă origine populară, vorbea despre un cioban care îşi păştea oile „pe o
piatră mare”. Adormind acolo, i s-a arătat în vis Maica Domnului, care i-a spus să sape sub el, că va afla o
icoană într-o bisericuţă de piatră. Legenda icoanei celei vechi este încă exploatată de media29... Ideea
transmisă este aceeaşi, a unor misterioase construcţii în piatră, de demult. Demn de remarcat este că biserica
este parţial construită în golul stâncii, practică în general cunoscută pentru chilii de la începuturile evului
mediu, care însă nu se bucură de studii aprofundate, pentru a putea acredita o datare, fie şi ipotetică.
Acelaşi articol din MDG mai face însă o afirmaţie curioasă:
Pe lunca Argeşeluluĭ, la locul numit Valea-luĭ-Bragă şi pe Mateiaşul, se văd numeroase dovezi de
războaie ale trecutului: ghiulele, oase de oameni, coşciuge de piatra, toate atîtea probe neindoelnice
că pe aceste locuri s'a varsat sînge în mai multe rînduri.
„Ghiulele” şi „oase de oameni” nu ar fi atât de neobişnuit. Dar „coşciuge de piatră”?...
Acestea sunt genul de argumente documentare care ar trebui să suscite interesul arheologilor. Exact ceea ce
s-a întâmplat.

Cercetarea de teren
În primăvara anului 2015 coordonatorul proiectului de cercetare Limes Transalutanus a fost contactat de
Florin Chivoci, profesor din Piteşti, care are casa părintească în cartierul Pietroasa din Câmpulung. Florin a
trimis câteva fotografii de pe Strada Pietroasă III, făcute din spaţiul public, cam de la distanţă (toate
obiectivele erau aliniate în grădinile gospodarilor), dar interesante, deşi nu complet edificatoare. S-a decis
atunci că o vizită în teren este necesară. Evident, în prealabil arheologul a făcut investigaţiile necesare despre
zonă, inclusiv o răbdătoare lectură a surselor scrise, dar şi a ortofotografiilor. Această investigaţie a produs,
finalmente, notarea în GPS a unor prezumtive obiective liniare la sud şi est de Nămăeşti.
Vizita a avut loc pe 20 iunie, în condiţii nu foarte favorabile, cu o vegetaţie mare, destul de supărătoare în
special pe Calea Pietroasă. După parcurgerea integrală a acestui traseu de pe deal, a urmat o vizită în cătunul
27

Atestată deja la începutul sec. XVI (cf. http://www.crestinortodox.ro/manastiri/manastirea-namaiesti-117499.html).
Aşa cum nepotrivită ni se pare interpretarea lui Gr. Constantinescu (2008, 69), care propune o etimologie referitoare
la numele satului pornind de la rădăcina nemos, care însemna sanctuar (nu este clar în ce limbă sau de care origine).
Astfel, originea toponimului ar fi justificată de peștera existentă, în care ar fi fost inițial templul dacic (?), iar ulterior
biserică rupestră. O altă ipoteză ar avea ca bază numele Nămaiu, cu sufixul -ești , nume atestat în onomastica
medievală, respectiv în secolul al XVI-lea (DOR, 331-332).
29
http://www.crestinortodox.ro/icoane-facatoare-minuni/icoana-maicii-domnului-la-manastirea-namaiesti-119788.html.
28
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estic al satului Nămăieşti, numit Şelari (vezi Fig. 3), pe partea stângă de pârâul Argeşel, urmărind un traseu
aflat imediat la nord de Şelari. O a treia parte a scurtei excursii s-a făcut prin sat, urmând şoseaua comunală
19, până la punctul în care aceasta traversează Argeşelul, urmând apoi traseul spre aval, pe malul răsăritean
al râului. Această parte a excursiei a fost şi cea mai interesantă, fiindcă a adus dovezi importante că eram pe
drumul cel bun, însă expediţia a fost întreruptă la ora prânzului, de o furtună care excludea continuarea
activităţii în aceeaşi zi.

Figura 3. Harta detaliu a zonei dintre Câmpulung şi Dragoslavele. Proiecţie UTM, suport teren SRTM.
Cu negru – traseul probabil al drumului roman (cu linie groasă segmentele confirmate); săgeţi – cele trei secţiuni
topografice (vezi infra). Cruce albă – biserica din Valea Mare-Pravăţ. Pentru alte elemente de legendă – vezi Fig. 1

O altă deplasare în zonă s-a făcut pe 1 octombrie, în acelaşi an, de această dată împreună cu Ion Dumitrescu,
de la Muzeul Judeţean Argeş, dar şi cu un tânăr colaborator al instituţiei (Andi I. Piţigoi). Scopul, dincolo de
un necesar schimb de opinii, la faţa locului, a fost realizarea unor secţiuni topografice simple, uzând de două
jaloane metalice, două rulete, o sfoară şi o nivelă. Rezultatele acestor cercetări vor fi descrise, pe scurt, mai
departe.
Vom începe prezentarea cu locul care nouă ni s-a părut cel mai expresiv, notat la Fig.3 drept „Ax 1”. Zona
este relativ intens locuită, având doar câteva proprietăţi neconstruite, pe care s-au putut face observaţii mai
detaliate. În acest punct a fost găsit un segment din ceea ce pare un drum antic, lung de numai 23 de m,
suprapus nemijlocit de casa vecinului de la SV (unde drumul intra exact pe mijlocul casei), în timp ce, pe
restul proprietăţii, spre NE, pe alţi 36 de m, pe direcţia de azimut, a fost complet distrus de o construcţie care
între timp a dispărut. Aşa cum se vede la Fig. 4, prezumtivul drum are o lăţime de 7,45 m (atât cât a raportat
şi Polonic), şi o înălţime de 0,67 m, măsurată de la NV (spre râu), sau 0,74 m, măsurată spre SE (spre
munte). Coordonatele geografice ale punctului unde s-a făcut măsurătoarea sunt: 45.31055205° N,
25.12172882° E. Din câte ne-am dat seama înţepând solul cu jalonul, sub iarbă nu se află piatră, deşi piatra
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nu lipseşte deloc din zonă (am avut probleme să găsim un loc în care să înfigem jalonul, pe laterale), ceea ce
desigur nedumereşte, dar confirmă pe Polonic. Atât cât ne putem da seama din profilul topografic, spre NV
nu a fost săpat un şanţ, terenul fiind în pantă coborâtoare spre râu. Din contră, spre SE s-a săpat un şanţ
substanţial, din care a fost luat tot materialul necesar ridicării drumului30. Un mod foarte expeditiv de a face
lucrurile, cu materiale cât se poate de... locale...
Figura 4.
Ax topografic manual
(sus) şi automatic
(SRTM, rezoluţie 30 m,
jos). Coordonate
UTM. „Ax 1” la fig. 3.
Linia verde întreruptă
reprezintă înclinaţia
generală a terenului în
zona de lucru.

Figura 5.
Fotografie din nordul
satului Nămăieşti, în
punctul notat la Fig. 3
“Ax 1”.
Vedere spre sud, 20
iunie 2015.

De-a lungul malului pârâului Argeşel, pe aceeaşi parte stângă, au mai fost găsite câteva poziţii interesante,
care ar trebui să rămână în atenţie, dar în care situaţia a fost mai puţin clară. Aşa este, de pildă, un punct aflat
la 330 m SV de anteriorul, în care marginea terasei majore a râului pare consolidată, şi chiar uşor ridicată,
aşa cum este ilustrat la Figura 6. Dacă a existat un şanţ spre munte – el a fost colmatat şi nu se mai vede.
După expediţie, au fost găsite, pe ortotografii, noi indicii ale existenţei unui drum, şi la nord de punctul
numit Ax 1.
Un lucru care se poate spune de acum, de la acest stadiu incipient al cercetării, este că, în cazul în care
obiectivul aflat în satul Nămăeşti, pe malul estic al Argeşelului, se va dovedi antic, el nu poate fi un val, ci un
drum. Lucrul este dovedit de două serii de fapte independente. Este vorba, în primul rând, de volumul dedus
al construcţiei, de sub 4 m3. Aşa cum deja s-a demonstrat, valul transalutan, unde apare, are volume
30

Peste linia verde din desen s-a adăugat o masă de pământ de 3.2 m3 la fiecare metru liniar, în timp ce din şanţ (sub
aceeaşi linie) a fost scoasă o cantitate echivalentă, respectiv 3.1 m3 (calcul AutoCAD).
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construite de 15-20 m3 (Teodor 2013, 108). În al doilea rând, este vorba despre poziţia obiectivului liniar în
peisaj. Valea Argeşelului este îngustă şi abruptă, în special marginea sa răsăriteană, unde avem o diferenţă de
nivel de peste 400 de metri pentru o distanţă de numai doi km; partea de jos a pantei este cea mai abruptă, cu
o înclinaţie medie de aproape 25o, fiind improprie acţiunilor militare. Dacă totuşi inamicul ar ajunge în acea
poziţie, valul s-ar afla în poziţie vulnerabilă, constituind un obstacol mult mai modest decât muntele, deci
inutil. Cine ar fi dorit eventual să facă un val, aici, ar fi trebuit să-l facă pe malul opus al râului, pentru a
obţine o poziţie dominantă; dar este foarte puţin probabil ca cineva să fi avut acest interes.
Figura 6.
Fotografie realizată la 330
SV de anterioara, pe aceeaşi
parte a râului Argeşel.
Vedere spre sud, 20 iunie 2015.

O cercetare similară s-a realizat în zona Căii (sau Străzii) Pietroase III. Şi acolo, ca şi la Nămăieşti,
prezumtivul obiectiv antic se află aproape de drumul actual, fiind relativ paralel, spre SE, suprapus de
gospodăriile actuale (aşa cum constata şi Polonic). Trebuie spus că la est de biserica satului Valea Mare
(marcată cu cruce la Fig. 2 şi 3) nu a fost găsită nici o dovadă, sau măcar sugestie, că ar exista edificare
romană în apropiere, ceea ce ar fi şi foarte greu, zona fiind dens construită în epocă recentă. Linia desenată la
Figura 3 este doar o sugestie oferită de paralelismul dintre drumul roman şi Calea Pietroasă (III), cât şi de
convergenţa cu actualul drum naţional, care traversează dealul dinspre Argeşel în punctul său cel mai jos,
adică un loc favorabil de trecere în următoarea vale de la răsărit. Oricum, în scurta periegheză în spatele
bisericii, dincolo de poarta cimitirului, am avut impresia că ar fi posibil ca drumul să coboare spre Valea
Mare. Dacă ar fi aşa, atunci acest drum ar ieşi imediat la SE de vărsarea Văii Bărăţia în Valea Mare, dând
astfel dreptate lui Polonic. Cum anume ar trece însă drumul peste dealul de la est (cu aproape o sută de metri
mai înalt), este foarte greu de spus, fiindcă singurul punct favorabil de traversare este şaua amintită, dinspre
nord; în această situaţie, drumul ar fi trebuit să treacă întâi Valea Mare, dar imediat apoi şi Bărăţia, iar toate
acestea datorită unui viraj neinspirat, în dreptul actualei biserici. Nu prea seamănă a inginerie romană...
Dovezi pertinente ale prezenţei drumului roman nu am găsit, de altfel, nici pentru următorii 400 de m spre
SV de biserică. Primul lucru cu adevărat interesant, semănând cu un drum, aflat la cca 25 m de spaţiul
public, în curtea unei gospodării, se afla la 430 m SV de intrarea în biserică; din nefericire, nu am primit
permisiunea de a face fotografii şi măsurători31.
Un lucru asemănător s-a întâmplat la o gospodărie din zona intersecţiei străzii 1 Decembrie 1918 cu Calea
Pietroasă (III). Acolo am primit permisiunea să intrăm în vizita din 20 iunie, dar neavând instrumente de
desen a trebuit să ne mulţumim cu câteva fotografii (nu foarte utile, iarba fiind înaltă). O tentativă separată a
colegilor32 de a vizita locul s-a lăsat cu ameninţări cu poliţia. La vizita noastră din 1 octombrie nu era nimeni
acasă, decât mulţi câini agitați, în chiar bucata de teren scoasă la vânzare, pe care ar fi dorit să facem
măsurători. A trebuit şi aici să ne mulţumim cu fotografii din stradă, dar de această dată cu o vegetaţie mai
mică (Fig. 7). Acest loc, aflat la SV de casa cu nr. 3, este şi locul cel mai interesant de pe Calea Pietroasă33,
cu un „val” foarte lat (probabil 8 m) şi neobişnuit de înalt (în jur de un metru, poate mai mult, spre stradă), şi
cu şanţ distinct vizibil spre SE.

31

Ceea ce nu l-a împiedecat pe cetăţean să se laude cu medaliile primite de... bunicul său, în război, sbulberând limitele
ridicolului.
32
În formula Florian Matei Popescu, Ion Dumitrescu, Florin Chivoci, la începutul lunii septembrie.
33
Având coordonatele 45.28675863° N, 25.08179269° E.
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Figura 7.
Calea Pietroasă, la
intersecţia cu 1
Decembrie,
proprietatea scoasă la
vânzare lângă casa cu
nr. 3.
Vedere spre SSE,
1 octombrie 2015.
Prezumtivul drum este în
plan îndepărtat.

Doar 80 de metri mai la vest, însă, am avut noroc de o altă proprietate fără construcţii34, pe care ne-am putut
desfăşura în voie. Axul a fost tras spre capătul răsăritean al proprietăţii, relativ perpendicular pe Strada
Pietroasă III (respectiv perpendicular pe drumul vechi, care nu este strict paralel cu strada). Privind Figura 8
vedem că obiectivul este mai puţin bine conservat decât în exemplele anterioare, având înălţimea de numai
0,54 m. Situaţia generală seamănă însă foarte mult: drumul este construit pe un teren uşor în pantă, în lungul
curbei de nivel, cu un şanţ spre cota mai înaltă. Lăţimea drumului este greu de estimat, în jur de 6 m, dar
malul nordic al construcţiei pare dislocat, deci ar trebui să deducem o lăţime mai mare. Măsurarea masei de
pământ aflate deasupra şi dedesubtul liniei verzi întrerupte (care indică panta naturală a solului) confirmă
ipoteza că malul nordic al drumului a curs spre vale, fiindcă volumul şanţului este de 3,2 m3, în timp ce
volumul (adăugat! peste linia verde) este de numai 2,8 m3 (deci aproximativ 12% din masa construcţiei a fost
dislocată de eroziune). Privind acum partea inferioară a aceleiaşi ilustraţii (Fig. 8), vedem că drumul a fost
construit într-o poziţie uşor inferioară faţă de cota maximă a dealului, însă asigurând, oricum, vizibilitatea
spre sud, pentru coloanele de militari în marş (cota maximă spre sud este doar +1 m).
Figura 8.
Axul 2, la est de Uzina
de Apă.
Date precum cele de la
Fig. 4.

Prezenţa unui şanţ lat şi adânc la sud de rambleu (vezi şi Figura 9), orientat în lungul curbei de nivel (şi nu
perpendicular pe ea) este un indiciu puternic că nu vorbim despre o conformaţie naturală, ci despre o
construcţie, iar, la datele existente, ipoteza cea mai plauzibilă este cea a unui drum roman.
La doar 200 m VSV de Axul 2, imediat la vest de Uzina de Apă, în curtea instalaţiei, pe ortofografii apare
ceea ce ar putea fi un nou segment de drum, lung de 30 de m, dar cu o lăţime cu totul neaşteptată, de peste 11
m. Orientarea acestui obiectiv este aceeaşi (77O) este compatiblă cu obiectivul de la Ax 2 (69o), ca şi
alinierea. De altfel, secvenţa de drum din curtea Uzinei de Apă este aliniată şi cu obiectivul aflat încă 110 m
spre SSV, Axul 3, pe care îl vom descrie în continuare.
34

Este proprietatea care mărgineşte la est Staţia de purificare a apei (Câmpulung).

134

Teodor, Dumitrescu, Chivoci
Figura 9.
Strângerea Axului 2.
Vedere spre nord, 1
oct. 2015.
A se observa şanţul lat
din partea mai înaltă a
terenului (prim plan).

A treia proprietate spre vest, de la Uzina de Apă, ne-a fost prezentată de localnici ca fiind „a domnului
primar”. Este un alt loc ne-edificat, în zilele noastre, folosit ca păşune. Aici situaţia este ceva mai complicată,
iar fără analogiile deja ştiute, sau fără evidenta aliniere cu obiectivele alăturate, am fi avut ezitări de a o
include în această selecţie de date. Proprietatea are o lăţime de 68 m, iar pe primele două treimi de la est
drumul roman se vede bine; partea de vest a drumului a fost spălată de o rigolă naturală, dezvoltată din chiar
şanţul poziţionat la sud de drum, tăind drumul în diagonală, pe direcţia vest (direcţie pe care dealul începe să
coboare, spre Râul Târgului, exact din acest punct, pierzând 4 m altitudine pe următoarea sută de metri).
Figura 10.
Axul 3, pe
“proprietatea
primarului”.
Detalii tehnice ca la
Figura 4.

Privind acum Figura 10, vedem că acest segment de drum, măsurat a avea o lăţime de 6,25 m, a fost construit
pe un bot de deal, în poziţia maximă, pe un vârf plat şi relativ orizontal35. De această dată malul nordic al
drumului pare mai bine conservat, marginea sudică părând alunecată în şanţ (deci lăţimea originară a
drumului trebuie să fi fost mai mare). Înălţimea maximă conservată este de numai 0,46 m, iar relaţia dintre
35

Partea inferioară a ilustraţiei reprezintă o secţiune topografică realizată cu ajutorul unui fişier SRTM cu rezoluţie de
30 de metri. Scopul acestei reprezentări este de a pune axul topografic realizat manual într-un context mai larg. Însă
rezoluţia modelului teren, chiar dacă mult mai bună decât în trecut (acum nici doi ani se lucra cu rezoluţii la 90 m), este
departe de a avea fidelitatea optimă (ca un fişier LiDAR, de exemplu). Menţionâm că am făcut teste, în paralel, şi cu
modelul teren european (EU-DEM), care are o rezoluţie identică, însă rezultatele pe SRTM-30 ni s-au părut mai
aproape de realitate. Partea inferioară a acestor ilustraţii (figurile 4, 8, 10) este deci cu totul orientativă, diferenţele faţă
de reprezentările detaliu de deasupra urmând a fi arbitrate de cititor în favoarea celor din urmă.
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mărimea aparentă a drumului şi cea a şanţului de la sud nu este echivalentă, probabil pentru că linia dedusă a
„înclinaţiei naturale” (cu verde) nu este cea corectă.

Figura 11. Axul 3, vedere spre nord, 1 oct. 2015.
În stânga se observă drumul deteriorat de eroziunea naturală.
Un lucru foarte interesant la acest punct, „proprietatea primarului”, este vizibil în fotografia de la Figura 11.
Căpiţa de fân din partea nord-estică a terenului stă pe un loc mai înalt, relativ rotund, cu diametrul de 13 m,
separat de împrejurimi printr-un un foarte evident şanţ. Prezenţa căpiţei a prevenit însă realizarea unei a noi
secţiuni topografice. Acesta este singurul loc pe care am sesizat posibilitatea de a avea un turn de
supraveghere. Desigur, ar fi de dorit o săpătură, în acest punct, înainte ca locul să cunoască alte transformări
(precum o construcţie nouă, fiindcă zona pare în plină expansiune imobiliară).
Un alt obiectiv al cercetării de teren a fost căutarea racordului între cele două zone în care drumul roman a
fost identificat cu o oarecare certitudine, respectiv Calea Pietroasă (sau Strada Pietroasă III) şi malul estic al
Argeşelului în partea de nord-est a satului Nămăieni.
O urmă interesantă a fost observată pe ortofotografia militară36 încă de la pregătirea misiunii din 20 iunie,
echipa făcând o vizită în cătunul Şelari de pe Valea Brânza şi la nord de acesta (Figura 12). Un prim aspect
important este că valea, deşi lipsită de un curs permanent, este o viroagă dificilă, adâncă de 12-13 m, cu
pante abrupte, putând fi traversată militar doar peste un pod. Lăţimea viroagei la locul teoretic al traversării
este de 56 m (măsurătoare pe ortofotografie), şi chiar presupunând că acum aproape două milenii ea va fi fost
ceva mai mică, obstacolul era semnificativ şi necesita lucrări inginereşti. Panta est-vest are o înclinaţie de 8
grade, pentru mai mult de un kilometru (coboară direct de pe Mateiaş), putând crea inundaţii periculoase, cu
apă curgând în mare viteză, antrenând solul argilos în care apa a săpat adânc. Rezultat al unor astfel de
aluviuni, torentul Brânza (numit astfel, probabil, din cauza culorii apelor învolburate), cursul Argeşelului a
fost colmatat, la confluenţă, fiind mutat cu 150 de m spre vest. În acest fel, malul vestic al Argeşelului a
devenit îngust, lipit de coasta muntelui, posibil inundabil pe vreme grea, acesta fiind un posibil motiv pentru
care drumul roman a fost construit pe malul estic, nu pe cel vestic, într-un loc în care torentul este foarte
adânc, iar podul ar fi rămas neatins chiar şi în condiţii grele. Desigur, pentru o astfel de decizie ar putea fi
invocate şi raţiuni strategice, respectiv blocarea căilor de pătrundere de pe Valea Dâmboviţei.

36

Ortofotografia militară, frecvent menţionată în materialele noastre, este ediţia 2012 a Direcţiei Topografice Militare,
şi care a ajuns în uzul Muzeului Naţional de Istorie a României graţie unui protocol (nr. 4096/ 13 septembrie 2013)
dintre Ministerul Culturii şi Ministerul Apărării Naţionale. Produsul este cel cunoscut (şi comercializat de ANCPI, setul
de ortofotografii din 2012), doar că aceste ortofografii nu au compresie, precum cele folosite de mai toată lumea, fiind
fişiere TIF (foarte mari, natural...), deci sunt mult mai clare. Rezoluţia este cea obişnuită, de 1 pixel la 0,5 m, uzuală
pentru astfel de produse (de pildă Google Earth).
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Figura 12. Partea sudică a satului, cu zona de la nord de cătunul Şelari şi posibilul drum roman.

Stânga – ortofotografie militară (2012); dreapta – model teren (SRTM 30 m) şi curbe de nivel automatice (la 10 m).

Figura 13. Partea de sud-est a satului Nămăeşti,
cu zona de la sud de cătunul Şelari şi traseul posibil al drumului roman.
Pentru detalii tehnice vezi Fig. 12.

La nord de cătun a fost găsit, într-adevăr, un „răzor” (respectând terminologia lui Polonic) mergând pe curba
de nivel, spre nord, cu marginile foarte rotunjite (deci vechi), care ar putea fi un drum roman (Figura 14).
Prelungind această urmă spre nord, într-o zonă în care nu mai este vizibilă pe ortofotografie, drumul ar
ajunge, coborând pe o pantă relativ lină, în zona luncii Argeşelului, de pe malul estic, prezentată de noi mai
devreme.
La întoarcerea din teren, după 20 iunie, studiul aprofundat al ortofotografiei a produs încă un rezultat
interesant, respectiv o prelungire spre sud a segmentului prezentat la figurile 12 şi 14, pentru încă 187 de m,
până în zona fermei agricole (vezi Figura 13); acesta este şi motivul pentru care iniţial această urmă a fost
ignorată, fiind considerată un drum de deservire a fermei (legătura cu cătunul Şelari). Alinierea traseelor de
la nord şi de la sud de cătun impune însă, acum, şi verificarea tronsonului sudic, ceea ce, deocamdată, nu s-a
întâmplat.
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Figura 14. Fotografie a posibilului drum roman de la nord de cătunul Şelari,
de la vest (din poziţie inferioară).
În fundal – piscul Mateiaş (1239 m, respectiv o diferenţă de nivel de 490 m).

La sud de acest posibil tronson de drum roman (reutilizat recent, din câte sugerează relaţia spaţială între
ferma de la Valea Seacă şi cătunul Şelari), au mai fost identificate câteva urme (marcate la fig. 13, dreaptajos), care sunt mai greu de evaluat fără o vizită la faţa locului. Aceste urme chiar trec pe partea opusă a Văii
Seci, dar ele pot fi, potenţial, atribuite unor epoci diverse, inclusiv Primului Război mondial (în special urma
aflată în extremitatea sudică).

Concluzii
Cercetările noastre de suprafaţă în zona Pietroasa-Valea Mare-Nămăieşti, din vara şi toamna anului 2015,
reprezintă prima tentativă recentă de identificare a drumului roman, într-o zonă anterior cercetată serios doar
de Pamfil Polonic, la finalul veacului al XIX-lea. Periegheza a produs suficiente argumente – alături de
cercetarea documentaţiei cartografice şi a imaginilor aeriene disponibile – pentru a persevera în
documentarea monumentului.
Este meritul lui Polonic de a fi găsit primele „troiene” la nord de râul Argeş, în perimetrul satului Valea
Mare, deşi Polonic s-a înşelat căutând drumul roman la sud şi sud-est de Materiaş. Zona respectivă este
brăzdată de numeroase urme, inclusiv de ceea ce noi credem că sunt terasări vechi, dar cert şi tranşee din
Războiul de Întregire. Dovada luptelor crâncene din zonă stă Mausoleul Materiaş, ridicat în bucla spre sud a
DN 73 (şi E 574, Câmpulung-Braşov). Tranşee care se pot atribui fără probleme acestor confruntări se văd
mai ales la sud de mausoleu, în lungul DC 27 (spre Piatra). Toată zona este caracterizată de numeroase urme,
de toate felurile (ca aspect) şi datările, fiind una de deosebită relevanţă strategică, în toate epocile, fiind locul
unde se întâlnesc vechiul limes roman cu culoarul Dâmboviţei (cert exploatat de daci, vezi Cetăţeni, aflat la
doar câţiva kilometri în aval).
Este meritul lui Dumitru Tudor de a fi intuit faptul că drumul roman cotea nord, la Nămăeşti, chiar dacă nu a
adus probe în acest sens. Suntem bucuroşi că am putut documenta, fie şi parţial, această intuiţie. Pentru a
concretiza ideea că drumul roman a găsit o cale mai scurtă decât cel modern, vom da aici şi cifre; şoseaua
modernă care ocoleşte Calea Pietroasă pe la nord măsoară 3,4 km; drumul roman, între aceleaşi puncte,
măsoară 2,8 km, adică este cu 18% mai scurt. Drumul modern între Valea Mare şi Dragoslavele (la intrarea
de sud, la intersecţia teoretică cu drumul roman) măsoară 10,3 km; drumul roman, trasat la vest şi nord de
Mateiaş, măsoară 7,9 km (estimare), fiind cu 24% mai scurt. Aceasta este măsura eficienţei primei civilizaţii
europene care a folosit extensiv drumuri moderne, atât prin proiectare, cât şi prin opere de artă, de genul
podurilor.
În ceea ce priveşte racordul drumului roman de pe Valea Argeşelului la culoarul de pe Valea Dâmboviţei,
cea care conduce la Rucăr, acesta se putea realiza într-un singur loc, în pasul dintre Valea Pravăţ (tributară a

138

Teodor, Dumitrescu, Chivoci
Argeşelului) şi o vale care coboară spre NE, ajungând la Dâmboviţa la sud de Dragoslavele37 (aşa cum
sugeram la Fig. 3). Pasul are cota sub 900 de m şi nu reprezintă o provocare, având diferenţe de nivel de cca.
100 de metri spre vest, dar cca. 250 m spre est. Pantele de la est de pas sunt mai abrupte, motiv pentru care
nu ar trebui exclus un drum care din pasul Pravăţului să apuce pe creastă, unul sau mai mulţi kilometri,
pentru a coborî apoi în Valea Dâmboviţei într-un loc mai prielnic. Dar documentarea unei asemenea ipoteze
înseamnă obligatoriu una sau mai multe expediţii pe munte.
Verificări ulterioare vor fi desigur necesare, inclusiv mici sondaje arheologice şi/sau geologice şi geofizice.
Singura problemă reală este cea pe care o cunoaştem cu toţii, anume finanţarea cercetării, fiindcă eforturile
individuale, cu cheltuieli din buzunar (aşa cum a fost cazul), nu pot ajunge foarte departe. Ne vom strădui să
rezolvăm şi această problemă, în anii care vin.
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Considerații privind statutul teritoriilor
de pe Limes Transalutanus
Regio sau territorium militare?
Florin Chivoci1

Rezumat
Statutul organizării vestului Munteniei, traversat de limes transalutanus în epoca romană, este unul incert: fie
sub forma unor regio, fie ca territorium militare. Regimul impus de romani populațiilor de aici poate fi
aproximat doar prin comparație cu statutul zonelor de graniță din alte provincii dunărene. Cauza constă, în
primul rând, în absența oricăror izvoare scrise despre această frontieră estică a Daciei romane. De aceea
lucrarea caută să explice organizarea ei pornind de la întrepătrunderea mediului militar roman cu lumea
purtătorilor culturii „Chilia-Militari” sau de la trăsăturile economice ale sectorului montan și premontan al
limesului, în special prin așezările identificate în apropierea castrului Jidova-Câmpulung.
Cuvinte cheie: Dacia, Limes Transalutanus, Jidova, territorium militare, regio.

Introducere
Limesul transalutan s-a constituit pentru crearea unei zone de siguranță a Daciei romane de pe malul apusean
al Oltului. Frontiera estică a provinciei n-a avut doar un rol militar deosebit, ci și unul economic și comercial.
Se consideră că una din rațiunile constituirii limesului transalutan ar fi, în afara siguranței aduse Daciei
romane, aceea a ușurării traficului spre estul provinciei, către bazinul superior al Oltului.2 Tentativa de a
vedea viața autohtonilor din preajma liniei transalutane din perspectiva caracterului economic ar putea
alimenta alte ipoteze de lucru ispititoare. Tema acestei lucrări pornește de la câteva puncte-cheie de pe Limes
Transalutanus, care, prin complexitatea lor ar putea spune ceva despre organizarea administrativă din spatele
frontierei. E adevărat, pe de altă parte, că lipsa unor dovezi epigrafice clare despre organizarea acestui limes
poate da naștere mai degrabă unor speculații. În legătură cu un reper important, precum cel al forturilor de la
Urluieni, de pildă, s-au formulat recent ipoteze privind configurația socială vecină taberei militare3. Dar în
sectorul de câmpie al limes-ului poziția așezărilor civile este incertă în raport cu castrele.. În studii mai vechi
așezările civile erau considerate ca lipsind din jurul castrelor4. Plecând de la această stare de fapt putem căuta
să ne imaginăm organizarea pe culoarul submontan şi montan, în aval și amonte de Jidova. Ce similitudini
s-ar putea identifica între acest sector submontan și zona de câmpie amintită? În acest tronson montan
frontiera se sprijinea demografic, de-a lungul și în spatele ei, pe purtătorii culturii Chilia Militari. Vorbim
1
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Teodor, Ștefan 2014, 32. Pe lângă linia avansată de apărare limesul aducea ca avantaj logistic scurtarea drumului spre
sud-estul Transilvaniei cu cca 100 de km.
3
Teodor 2013, 60, fig. 21, unde se discută, punctual, cele mai plauzibile drumuri de legătură între Urlueni și linia
Oltului. Datorită lungimii acestui drum, se presupune cel puțin o localitate intermediară (deci populație rurală), pentru
organizarea unei mansio.
4
Tudor 1955, 90: „Modeste sunt și descoperirile de material arheologic mărunt în interiorul acestor castre, ceea ce
formează iarăși o bună dovadă despre o stăpânire romană scurtă. Constatăm, de asemenea că în vecinătatea castrelor nu
apar așezări civile dezvoltate (obișnuitele canabae), cu urme de viață romane.Un alt fapt important este că, între cursul
Oltului și acest limes, într-o zonă ocupată și supusă colonizării, nu se constată așezări rurale de seamă, purtând pecetea
vieții civile romane”.Vezi și Tudor 1978, 256.
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despre zone a căror configurație demografică va dăinui după părăsirea limesului, în procesul de simbioză
daco-romană. Această organizare s-ar putea explica nu doar prin argumente de ordin militar, ci și pornind de
la motivaţii economice. În zona muscelelor existau zăcăminte de sare, posibil cunoscute de romani,
exploatări care trebuiau implicit protejate. Iată o interesantă temă de reflecție aspra amplasării fortului de la
Apa Sărată: ne aflăm pe o zonă bogată în resurse; a avut fortul de la Jidova și rațiuni economice, eventual
legate de exploatarea lor?... Ar fi un punct de plecare vizavi de forma de organizare sub care funcționa limesul față de spațiul învecinat: regio, deci o unitate administrativ-teritorială sub jurisdicție militară, sau
territorium?!
Regio și territorium sunt două concepte asupra cărora nu există un consens deplin și claritate5. În absența
atestărilor epigrafice, a surselor literare sau cartografice despre acest limes, statutul juridic al zonei din nordvestul Munteniei și implicit modul său de funcționare pot fi doar aproximate. Este în general acceptată ideea
că mecanismul administrativ din Dacia se bazează pe territorium militare, denumit adesea și regio (precum
regio Ansamensium, de pe granița Someșului)6 este greu de schițat7. Totuși există o delimitare conceptuală a
celor doi termeni, de la care putem porni analiza regimului juridic al acestor teritorii din stânga al Oltului,
mărginite de limes valachicus. Astfel, conceptul de regio este definit ca „district conținând mai multe
domenii imperiale (saltus) aflat sub conducerea unui procurator regionis. Denumit uneori tractus sau
provincia, regio avea o vistierie care centraliza toate veniturile acestor domenii precum și o serie de
funcționari proprii (tabularii, notari, agrimensores); În teritoriile (territoria) anumitor orașe impuse
impozitului funciar (civitates stipendiariae) existau anumite zone, denumite regio, care nu trebuie
confundate cu teritoriul orășenesc propriu-zis, și care aparțineau de drept autorităților romane”8. În Dacia se
cunosc două atestări de regiones: regio (Ans)amensium, adică teritoriul subordonat față de vicus Samum, în
care se găsea postul de comandă al unor beneficiari consulares, și regio Scodrihe(n)sis, nelocalizată
geografic9. Dacă sectorul de câmpie nu poate alimenta suficient ipoteza unei astfel de structuri
administrative, în schimb ea s-ar putea întrevedea dincolo de râul Argeș, în zona premontană și montană a
comunităților rurale din spatele limesului. Un vast ținut dacic era traversat aici de vechi rute comerciale. Am
putea vedea în limesul transalutan axul central al unui spatiu interregional compus din zone conduse prin
funcții și instituții de genul celor amintite mai sus, în care așezările de pe limes s-au integrat în sistemul
economic al Daciei romane. Ne aflăm, la nord de Argeș, pe cea mai întinsă suprafață dintre cele două
limesuri, arie în care organizarea unei regio s-ar fi putut baza pe un spațiu vast, cu vici și pagi locuite de
veterani, de cetățeni romani sau chiar de peregrini. Locuirea în vestul și nord-vestul Munteniei a fost intensă.
Așa cum deja s-a demonstrat (Bichir 1984), în zona dintre limesul alutan si cel transalutan au fost identificate
peste 20 de așezări de tip Chilia-Militari.10 Populația acestor localități, care se aflau intraprovinciam, se afla
în plin proces de romanizare. Un proces similar se desfășura în Muntenia centrală, aflată sub supravegherea
continuă a armatei romane. Și la est și la vest de linia transalutană teritoriul era dependent din punct de
vedere politic și economic de Imperiul roman. Arheologic nu sunt mari diferențe între situația din centrul
Munteniei și cea din vest, de ambele părți ale acestei linii găsindu-se fibule de tip roman, ace de os și bronz,
fragmente de terra sigillata, opaițe, fragmente de vase de metal, monede, tezaure monetare. Legat de acest
ultim aspect se constată că circulația monetară din Muntenia este similară cu cea din Dacia romană 11; Gh.
Bichir constata că se poate vorbi în vestul Munteniei de o circulație monetară la fel de intensă ca Oltenia
romană. Monedele descoperite izolat și în tezaure, în teritoriul dacilor de la sud de Carpați indică legături
economice între populația locală și Imperiu. Moneda romană era singura care circula în schimburile
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Florian Matei-Popescu (2011) arăta că în literatura de specialitate tendința e să se considere cei doi termeni ca fiind
sinonimi, așadar ar exista o echivalență între regio și territorium.
6
Protase 2001,767. În anul 242 carpii, sarmații și goții atacă Moesia și Thracia ceea ce provoacă o stare de neliniște în
toată Dacia. Stationes de pe granița de nord devin regiones și sunt încorporate provinciei – o schimbare de statut
declanșată de starea de nesiguranță de la mijlocul secolului III.
7
Tudor 1969, 43. Pentru unele orașe de garnizoană unele territoria militare au fost o piedică în calea promovării lor în
stadiul de municipium. Conducerea lor putea fi mixtă, dar totul se decidea în ultimă instanță de către comandamentul
din castru.
8
Enciclopedia Civilizației Romane, s.v. regio.
9
Matei-Popescu 2011, 354.
10
Bichir 1984, 105.
11
Bichir 1984, 79.
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comerciale dintre localnici și romani. Teritoriul Munteniei intrase deja de mult timp în sfera de acțiune
romană din punct de vedere economic12, respectiv înainte de reocuparea ei militară.
Administrarea juridică de tip regio a limesului putea controla în întregime, în acest spațiu, nu numai
comerțul Daciei sudice cu Barbaricum, dar și întreaga economie a zonei. Prima critică a posibilității unei
asemena organizări spațiale și logistice în zona montană ar putea veni din relativ scurta funcționare a
limesului. Pentru implementarea instituțiilor unei atari structuri timpul ocupării romane a zonei pare destul
de scurt. Dar chiar și în ipoteza unei regio, este posibil ca rudimente ale sale să fi funcționat mai târziu, chiar
și după abandonarea violentă a acestei frontiere, prin structuri de putere care și-au păstrat o relativă
dependență (sau cel puțin conexiune) față de Dacia Malvensis.

Centrul administrativ de la Jidova
Territorium militare este definit drept „zonă din jurul fiecărei tabere stabile romane, destinate nevoilor
acesteia. Sunt cunoscute, în sec. I a.Chr., mai multe prata legionum sau cohortium („câmpuri ale legiunilor
sau ale cohortelor”) în Dalmatia și Hispania. Mărimea acestora varia în funcție de efectivul garnizoanei,
considerându-se însă ca obligatoriu un minimum de 1500-1800 ha care serveau la cultivarea plantelor
necesare hranei oamenilor și animalelor.(…) Din punct de vedere juridic ele trebuie să fi aparținut fiscului
imperial, corpul de trupă trebuind să aibă doar dreptul de possessio. Principalul impozit perceput de aceste
teritorii militare se numea annona militaris. Modalitatea de conducere efectivă a acestora a variat în funcție
de epocă. Astfel, în sec. I p. Chr. ele erau caracterizate de Tacitus (Ann., XIII, 54-55) drept ogoare goale
lăsate în folosința militarilor, ceea ce implica, desigur, desființarea așezărilor indigene adiacente. În sec. 2
p.Chr. canabae-le sau vici care s-au dezvoltat în jurul așezărilor militare par să fi deținut supremația în
fructificarea acestor teritorii. În cazul în care pe lângă canabae sau vici mai exista și o civitas indigenă s-a
constituit un organism special condus de un quinquennalis având în subordinea sa un ordo territorii.
Ficțiunea autonomiei canabelor și a cetăților adiacente a încetat în vremea dinastiei Severilor, când, în
concordanță cu întreaga militarizare a Imperiului, conducerea efectivă a revenit din nou autorităților
militare13”. Pentru alți autori, pe lângă fortificații și drumuri sunt de menționat teritoriul de exploatare
economică al unei unități militare, cât și teritoriul strategic de graniță, constituit din linia de fortificație și
satele de frontieră14. De-a lungul granițelor Daciei romane au existat numeroase teritorii militare.
Presupusele territorium militare în care ar fi fost organizat Limesul Transalutan și-au încetat existența în
anii 245-247, când frontiera transalutană cedează în fața atacurilor carpice, urmând refacerea sistemului
defensiv, respectiv replierea graniței pe Olt. Cât despre populația locală, se pare că ea nu a fost prea mult
afectată de invazia carpică15.
Romanizarea a fost foarte puternică în Dacia sudică, în special în zona de câmpie, în teritoriul Romulei și în
vecinătatea castrelor. În tot acest timp elementul autohton nu a dispărut, el fiind întâlnit pretutindeni, mai
ales în zona deluroasă și muntoasă. Putem vedea în organizărea ca territorium militare, în primă instanță,
sarcina aprovizionării cu alimente și diferite materiale pentru unitățile militare cantonate în castre. Prin
analogie se poate presupune că organizarea acestor teritorii era similară celor din alte provincii imperiale, cu
o conducere mixtă, militară și civilă, având în centru castrul și canabele lui, dar și o comunitate civilă fără
statut municipal16. O abordare etnoarheologică a situației de dincolo de limes relevă o strânsă unitate între
populațiile autohtone din vestul Munteniei și cultura dacilor liberi. Datele de ordin arheologic dobândite în
12

Bichir 1984, 79. Moneda romană reprezenta mijlocul de schimb al unei regiuni în care pe vechi drumuri comerciale,
precum cel al Branului, pe unde negociatores romani făceau legătura între Moesia și provincia Dacia
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Enciclopedia Civilizației Romane, s.v. territorium militare.
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Liușnea 2000, 82.
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Bichir 1984, 106.
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Făcând referiri la situația unor territorium militare din Moesia Inferior (Montana, Abritus, Capidava, Aegyssus,
Barboși) Matei-Popescu (2011, 355) sublinia o particularitate a teritoriilor atestate în preajma unor fortificații de trupe
auxiliare: acestea se formează în primul rând pornind de la așezări civile (vici, civitates), situate mai departe de
garnizoane și mai puțin de la canabele din jurul castrelor. Ar putea fi un mod similar de organizare teritorială din Dacia
Malvensis, provincie în care s-au aflat numai unități auxiliare.
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ultimii ani indică faptul că la scurtă vreme după părăsirea Munteniei de către romani dacii liberi coboară din
regiunile de refugiu montane sau intramontane și colinare, reinstalându-se în teritoriile de baștină17.
Elementele de datare de care dispunem până în prezent ne oferă dovezi despre prezența efectivă a dacilor
liberi înca din prima jumătate și de la mijlocul secolului al II-lea p.Chr. pe aproape întreg teritoriul
Munteniei. În acest context demografic, în timpul stăpânirii romane în Dacia drumul Branului a dobândit mai
mult decât o importanță militară. Deși drumul vechi prin culoar a avut sectoare foarte greu de străbătut, a fost
o cale comercială permanentă de comunicare economică și spirituală între populația de la nord și de la sud de
Carpați. Drumul care venea spre Jidova dinspre Purcăreni se numea în Evul mediu drumul Carului și
intersecta dincolo de Câmpulung drumul Branului, care venea din direcția Cetățeni. Trebuie să fi existat, fără
îndoială, și alte căi rutiere de acces dinspre localitățile rurale, adică viae agrariae, rusticae, paganicae, care
intersectau această via militaria.
La Câmpulung există urme de locuire geto-dacică, din sec. II-I a.Chr., fiind bine conturate în zona actualului
oraș, în cartierul Olari-Sfântu Gheorghe; la fel și cele de la Apa Sărată și Bughea de Sus, care aparțin culturii
dacice târzii18. În partea de nord a județului, în special în zona Câmpulungului, sunt de menționat mai multe
situri geto-dacice19. Aceste așezări rurale au făcut parte din cadrul teritorial al garnizoanei de la Jidova. La
Cetățeni-Muscel, așezare dacică locuită fără întrerupere din jurul anului 300 a.Chr., au fost descoperite urme
materiale ce atestă existența aici a unui important centru economic, unde aveau loc schimburi intense de
mărfuri. Chiar dacă Cetățeni nu a mai funcționat ca localitate în epoca post-traiană, vecinătatea unui
territorium militare cu o asemenea zonă, situată „dincolo”, naște întrebări vizavi de punctele unde granița era
străpunsă prin trafic de mărfuri ori persoane. Trebuie să fi existat în această zonă târguri de frontieră, spații
prin care se realiza comerțul cu barbaricum. Baza organizării acestui territorium o formau satele din jurul
așezării, preluate de sistemul administrativ roman. Teritoriile militare erau constituite din villae rusticae,
vici, pagi și cannabae20. Lipsesc complet descoperiri epigrafice despre stationes portorii, beneficiari
consulares, conductors, ceea ce duce doar la aproximări și ipoteze despre cum era controlat administrativ
acest territorium. Un reper privitor la întinderea acestui teritoriu s-ar putea pune în discuție plecând de la
căutarea altor rute plauzibile. Bunăoară, o altă direcție de comunicaţie importantă de la Jidova ar putea fi,
peste musceluri, în direcția Domnești-Curtea de Argeș, prin așezări care ilustrează aceeași configurație
socială sau culturală21. Drumul din bazinul mijlociu al Argeșului spre Oltul mijlociu-inferior ar pleca de aici
spre Buridava ori Castra Traiani, ori ar intersecta într-un punct traseul probabil dintre castrele de la Pitești și
Pons Aluti, peste valea Topologului. Distanța considerabilă dintre cele două limesuri, la nord de paralela
Piteştiului, presupune așadar mai multe căi de transport şi distanţe considerabile, presupunând obligatoriu
anumite statio.
Un centru posibil al acestui territorium din zona castrului de la Jidova ar avea astfel o existență posibilă și
justificată. Locul se găsea aproximativ la intersecția drumurilor menționate mai sus și ar putea reprezenta
totodată și o importantă stație vamală sau un punct comercial. Dumitru Tudor arăta că la Jidova „așezarea
civilă e de asemenea săracă; ea a dat recent o mască de silen, ceramică și monede de bronz de la Nerva,
17

Diaconu 2009, 28 Asemenea situații au fost întâlnite în regiunea montană de la podul Dâmboviței, în regiunea
colinară de la Budureasca-Mizil, la Scornicești sau la Chilia, în Oltenia, sub dealuri la Mătăsaru sau Târgușoru vechi, și
chiar în câmpie , precum la București-Străulești, București Militari sau la Dulceanca. Dacii liberi pot fi semnalați pe
întreg teritoriul Munteniei încă de la mijlocul secolului al II-lea p.Chr. Perioada de maximă înflorire a așezărilor
amintite se situează însă între a doua jumătate a secolului al II-lea p.Chr. și până la finele secolului al III-lea p.Chr.
18
Măndescu et al. 2014, 55.
19
Măndescu et al. 2014. La Schitu Golești s-au găsit monede geto-dace de tip Vârteju-București (p. 159); la Suslănești
(com. Mioarele) au fost descoperite amfore din sec. III a.Chr., monede geto-dace de tip Filip II, precum și urme de
așezări geto-dace (p. 164); la Godeni s-a găsit în secolul trecut un tezaur monetar geto-dacic cu imitații de tip Filip II;
un fragment ceramic dintr-un vas de provizii tip Krausengefässe, specific unei așezări tip Chilia Militari, a ieșit la iveală
la Berevoiești (p. 48). Ne aflăm pe un areal populat cu nuclee rurale ale acestei culturi a autohtonilor, bază demografică
pentru specificul așezarilor din această zonele limesului.
20
Munteanu 1971, 125-126. Territorium era delimitat fie prin frontiere naturale, fie prin pietre de hotar (termini). Legat
de acest aspect, problema limitelor teritoriului din care făcea parte Jidova s-ar putea pune vizavi de rolul castrului
învecinat, de la Purcăreni, de supraveghere a traficului peste râul Doamnei; un rol similar, de limită a teritoriului, la
vărsarea acestui râu în Argeș l-ar fi jucat și presupusul castru de la Mărăcineni (vezi Teodor 2013, 97).
21
După cum atestă Măndescu et al. 2014, aceste locuri păstrează notabile urme romane: la Domnești, pe platoul
„Siliște”, au fost descoperite cărămizi romane provenind de la o construcție din zonă, utilizate în zidul unei biserici
medievale; pe vatra orașului Curtea de Argeș s-au descoperit un denar de la Commodus împreună cu fragmente
ceramice, precum și un important tezaur din piese romane de argint și de bronz din sec. I-IV.
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Hadrian, Gordian al III-lea, Constantin cel Mare, Iulian Apostatul, Justin I și Justinian. Monedele anterioare
și posterioare stăpânirii romane se explică prin traficul comercial ce se făcea prin pasul Branului, în vremea
dacică și postromană”22.
Economia de bază a acestui culoar traversat de limes s-a bazat din antichitate pe resursele agro-pastorale şi
forestiere, pe agricultura legată de creșterea vitelor și pomicultură. Configurația economică a zonei lasă loc
de discuții despre cât de cunoscute au fost bogățiile minerale ale pământului din sectorul nordic al limesului
în epoca romană. Exploatarea carierei de piatră de la Albești a fost una puternică în perioada limesului
transalutan. Dar extragerea sării?... Subsolul zonei conține izvoare puternic sărate, acest fapt reflectându-se și
în toponimia cartierului câmpulungean în care se găsește fortul de la Jidova23.
Carierele de piatră din apropierea fiecărui castru au fost intens exploatate în epoca romană pentru a furniza
materialul necesar construcțiilor civile și militare, ori pentru diferite monumente sculpturale sau epigrafice.
Este foarte posibil ca la Albeștii de Muscel geto-dacii să fi fost primii care au încercat ciocanul şi dalta în
cariera de piatră, dar primii mari cioplitori în calcarul numulitic au fost romanii. În Dacia romană este
confirmată existenţa unor pietrari sub numele de lapidari – lapicidae; sunt indicii că piatra de Albeşti a fost
exploatată pentru construirea castrului roman Jidova, de la intrarea în Câmpulung. Blocurile de calcar
folosite la construcția turnurilor de la porți și la cele de curtină proveneau din cariera de la Albești 24. Fie în
contextul unui territorium militare, fie într-o organizare de tip regio, trebuie să fi existat un sistem riguros de
control asupra exploatărilor, bazat în primul rând pe puterea militară, dar și pe relaţiile economice dintre
trupa staționată în castru și comunitatea dacică din împrejurimi. În ceea ce privește exploatarea proprietăților
respective, nu trebuie exclusă existența unei forțe de muncă servile. Din nefericire nimic nu ne lamurește
dacă soldații din cohors Flavia Commagenorum doar supravegheau lucrările efectuate de sclavi sau, eventual
de autohtoni, ori erau implicați direct în administrare și implicit, în comerțul extraprovincial.

Concluzii
Această lucrare se vrea a fi o încercare pentru stadiul critic al cercetării despre statutul juridic impus de
romani populațiilor existente de-a lungul limesului transalutan. Concluziile ce se pot desprinde în urma ei
lasă multe semne de întrebare vizavi de organizarea ca regio sau territorium, în absența izvoarelor epigrafice
sau literare. Deocamdată felul în care romanii au administrat această zonă de la est de Olt poate fi doar
aproximat, comparându-l cu organizarea granițelor în alte provincii dunărene. Pe de altă parte, echivocul
persistă și din cauza particularităților acestei margini a Daciei romane, în comparație cu celelalte granițe ale
ei; situarea sa departe de așezări civile mai mari din provincie, precum și din cauza amplasării incerte a
satelor din spatele frontierei, în special în zona de câmpie. Un reper de care am ținut seama în explicarea
regimului juridic de pe culoarul montan și premontan au fost trăsăturile economice ale zonei din apropierea
limesului. Totodată, cunoașterea relației pe care aceste teritorii vecine cu linia transalutană au avut-o cu
administrarea provinciei ridică problema legăturii dintre cultura Chilia-Militari, dezvoltată pe ambele părți
ale graniței romane din secolul al III-lea, și cultura considerată uzual a fi „romană provincială”.
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Tudor 1978, 284.
Toponimul „Apa Sărată” al cartierului câmpulungean este asociat în spaţiul şi mentalitatea românească cu exploatarea
de sare, alături de „Slatină/a”,”Slătioare”, la care se adaugă denumiri mai rare precum „Sărătură/a”. Pe teritoriul
României sunt răspândite un număr mare de astfel de toponime, reflectând bogăţia de surse saline a spaţiului în
discuţie.De asemenea, în așezarea civilă de la Jidova continuitatea postromană este atestată de monedele descoperite,
care se încheie cu Iulian Apostatul (Bichir 1984, 71)
24
Măndescu et al. 2014, 35. Blocuri fasonate din calcar de la Albești au fost folosite la turnurile de la porta principalis
dextra și de la porta praetoria ale castrului. Astfel, aşa cum C.C. Petolescu a argumentat (2005), nu se poate pune
problema lipsei pietrei pentru scris pentru absența dovezilor epigrafice de pe acest sector al limesului, dovadă stând
pietrele de construcție și chiar fragmente de piese arhitectonice descoperite în castru.
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Terminologie descriptivă
în toponimia din vestul Munteniei
Eugen S. Teodor

Rezumat
Surprinzător sau nu, toponimia este un subiect central într-un proiect de tip landscape archaeology. Situaţia se
datorează unor caracteristici ale acestei graniţe romane care, deocamdată, nu au putut fi explicate mulţumitor pe
datele existente. Ipotezele care ar putea oferi, eventual, motivaţii raţionale, presupun un mediu natural destul de
diferit de ceea ce ştim noi despre Câmpia Română. Fiindcă documentaţia cartografică utilă nu coboară ma jos de
finalul veacului al XVIII-lea, iar documentele medievale sunt foarte greu de montat într-o geografie strânsă,
toponimia a rămas speranţa că ar putea ascunde, mai ales în toponimia minoră, puţin cunoscută, martori ai unor
vremuri mai îndepărtate.
Partea cea mai consistentă a analizei se referă la terminologia forestieră, ajungând la concluzia unei conexiuni
între densitatea reţelei hidrografice şi frecvenţa pădurilor; aşa stând lucrurile, caracterul stepic câmpiei care
mărgineşte lunca Dunării poate fi la fel de bine o caracteristică antică, fiindcă structura hidrografică majoră nu sa schimbat în epocă istorică. Similar, în baza acestei structuri se poate postula un caracter semi-stepic şi pentru
alte zone, cum ar fi zona izvoarelor pârâului Burdea. Pădurile par în schimb să fi dominat tot restul peisajului.
Pădurile întinse nu sunt singurele posibile obstacole strategice; mlaştinile pot juca acelaşi rol; fiindcă
terminologia conexă nu este foarte bogată, se face o analiză destul de amănunţită a hidronimelor, altele decât
râurile. Concluzia neaşteptată a acestui segment este o puternică fragmentare lingistică a câmpiei de vest a
Munteniei, ceea ce, desigur, poate interesa mai degrabă procesele demografice ale evului mediu, decât realităţile
antice.
Finalmente, studiul toponimic este o estimare a resurselor: de masă lemnoasă, de apă, dar şi de piatră (de
construcţie).
Am profitat de existenţa bazei de date toponimice pentru a explora şi terminologia militară – cea susceptibilă a
da indicaţii asupra locurilor întărite, dar şi identificarea principalelor direcţii de mişcare, într-un peisaj încă
neafectat de modernitate, în speranţa că drumurile naturale ar fi putut contribui la structurarea stăpânirii romane
la est de Olt.
Cuvinte cheie: toponimie minoră, păduri, lacuri, drumuri, terminologie militară.

Introducere
Proiectul de cercetare Limes Transalutanus are o pregnantă componentă toponimică; motivele le-am mai arătat1,
urmând a le aminti aici doar foarte pe scurt. Cercetarea vizează granița romană trasată la începutul secolului al
III-lea între Dunăre – imediat la est de gura Oltului – și râul Argeș, în dreptul orașului Pitești. Principalele
nedumeriri sunt legate de tronsonul nordic, dintre Urlueni și Pitești, o rută de cca 57 de km, care traversează

1

Teodor, Ștefan 2014, 38-41.
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câmpul deschis, intersectând mai multe râuri, cel mai important fiind Teleormanul; ca urmare, ne-am fi așteptat
la un val de graniță continuu, așa cum vedem între Dunăre și râul Vedea (la nord de Roșiorii de Vede).
Fiindcă am dedicat un articol segmentelor cunoscute de barieră artificială pe acest tronson nordic2, nu am să
reiau aici descrierea; consemnez însă că, după un prim tronson de cca 2 km, chiar lângă Urlueni, urme (greu)
vizibile ale unei granițe amenajate se mai găsesc doar sporadic spre nord (la Pădurea Hârsești, la vest de Pădurea
Grozeasca, în Pădurea Cătanei, apoi la nord-est de Albota). Cunoscând felul sistematic și ingineresc în care
romanii făceau astfel de amenajări, singurele ipoteze de bun simț care se pot formula sunt următoarele: 1)
marcajul de graniță („val” sau altceva) a existat, dar agricultura practicată multe secole, în acele regiuni, le-a
distrus complet, făcându-le „invizibile”; 2) nu a existat niciodată, frontiera fiind apărată natural de elemente care
nu mai sunt acum vizibile pe teren.
Au fost colectate date din toate hărțile moderne accesibile, care au o scară suficient de detaliată pentru a permite
cel puțin înregistrarea tuturor localităților, dacă nu și a toponimiei minore. Din păcate, cea din urmă pare să fi
intrat în atenția topografilor militari abia în secolul XX, fiindcă abia ultimele două surse, în ordine cronologică,
au dat o colecție semnificativă de toponimie minoră (hidronime, oronime etc.). Lista hărților utilizate este cea
consemnată în Tabelul 1.
Tabelul 1. Hărți utilizate în aplicație
nume
Harta Direcției Topografice Militare3
Planurile Director de Tragere4
Hărțile militare britanice din 19445
Setul de hărţi a Celei de a Treia Ridicări Austriece6
Harta Szathmári7
Harta Specht8

scară
1:25.000
1:20.000
1:100.000
1:200.000
1:57.600
1:57.600

acronim
DTM
PDT
brit
3A
Szat
Sp

datare
1970-1980
1916-1967
1939-1944
1864-1910
1856-1864
1791-1792

Zona din care au fost colectate date toponimice se întinde pe 20-30 de km de o parte şi de alta a fostei frontiere
romane, pentru tot traseul dintre Dunăre şi Argeş. Această extindere a zonei analizate se datorează încercării de a
înţelege specificul lingvistic al zonei, pentru a nu aluneca – prea uşor – în capcane de interpretare datorită

2

Frontiera văzută de sus..., în acest volum.
A circulat multă vreme ca „samizdat”, în lumea (mică) a specialiștilor GIS, în forma unui catalog de foi de hartă, foarte
ușor de folosit. Deși utilizarea colecției a fost multă vreme „la limita legii”, sunt convins că relativ multă lume a avut acces
la această hartă de Direcției Topografice Militare. În cercetările noaste, acesta a fost principalul suport de hartă folosit.
4
http://www.geo-spatial.org/download/planurile-directoare-de-tragere, reproiectate Stereo 70. Unele foi de hartă au mai
multe ediții (am preferat pe cele vechi).
5
http://www.limes-transalutanus.ro/documentare.html. De reținut că, în fapt, sunt copii după hărțile românești existente în
1939 (la aceeași scară), set de hărți despre care, până recent, nici nu știam că există. Teoretic, ele ar fi foarte valoroase,
pentru scopurile cercetării noastre, fiindcă consacră realități de dinantea celui de al doilea război mondial. Din nefericire,
hărțile britanice împărtășesc problemele grafice ale originalelor românești, fiind puțin utilizabile pentru scopul specific,
respectiv toponimia minoră, scrisă cu literă foarte mică și destul de neclară. De altfel, hărțile britanice nu au fost folosite ca
material distinct, ci ajutător, pentru situațiile în care un toponim din PDT nu era clar sau nu era lizibil deloc. Instanțele în
care a fost realmente util au fost destul de puține.
6
http://www.geo-spatial.org/download/harile-austriece-1910-reproiectate-in-stereo70.
7
http://www.charta1864.ro/index.html (link la site-ul de proiect unde vechea hartă a fost reproiectată WGS 84 şi Stereo 70).
Harta a necesitat corecţii de referenţiere, ceea ce m-a determinat finalmente să pun segmentul pe care lucrasem într-un link
separat: http://www.limes-transalutanus.ro/documentare.html.
8
http://www.limes-transalutanus.ro/documentare.html, vezi titlul Harta Specht.
3
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interpretării excesiv de „literare” a terminologiei9. Teritoriul închis în perimetrul desemnat pentru studiu măsoară
6296 km2, adică aproximativ dimensiunea unui judeţ mediu din România.
În afara acestei delimitări externe a zonei de investigaţie, arealul de interes a fost împărţit, intern, în bazine
hidrografice, pentru a permite, finalmente, analize mai fine de recurenţă a unor fenomene, pentru fiecare bazin în
parte. Delimitarea s-a realizat uzând de funcţia watershed, care în Global Mapper produce atât linia de scurgere a
apei (fundul văii), cât şi cumpăna apelor (limita de bazin). Au fost reţinute ca „bazine hidrografice” relevante
doar cele care au, pe harta cea mai recentă, minimum 4 sate în perimetru (minim care se înregistrează în bazinul
Negrişoarei).
Tabelul 2. Bazine hidrografice în perimetrul aplicaţiei
(de la SV spre NE)
nume

suprafaţă
(km2)

nume

suprafaţă
(km2)

nume

suprafaţă
(km2)
45.19

Dunăre

275.62

Tinoasa

155.19

Mârghia

Olt

637.94

Pârâul
Câinelui

200.64

Cotmeana

326.25

Călmăţui

921.68

Dârjov

165.45

Teleorman

357.03

Călmăţuiul
Sec

164.66

Iminog

235.71

Albota

59.524

Urlui

284.22

Dorofei

220.79

Bascov

36.384

Bratcov

123.96

Plapcea

254.03

Dâmbovnic

169.69

Vedea
inferioară

462.2

Negrişoara

66.18

Tecuci

191.33

Vedea
superioară

242.77

Burdea

373.16

Vediţa

164.88

Neajlov

85.16

Argeş

76.49

TOTAL

6296.13

MEDIE

242.16

Au rezultat 25 de bazine hidrografice, la care s-a adăugat unul, fiindcă cursul Vedei este foarte lung, traversând
toată zona, de la NV spre SE, bazinul acesteia fiind împărţit într-un bazin superior şi unul inferior. Motivul este
nu atât mărimea inegală (Călmăţuiul este şi mai mare!), ci faptul că suntem în căutarea specificităţii, deci nu
avem interes să amestecăm lucruri din extremul NV cu extremul SE.
Opţiunea pentru bazine hidrografice, în loc de oricare alta posibilă (județele actuale, de pildă), este legată de un
fapt elementar, uşor de ilustrat pe o hartă: locuirea umană se structurează funcţie de bazinele hidrografice, iar
abia apoi funcţie de alte lucruri. Faptul este deosebit de evident în partea de sud și centrală a câmpiei (vezi
Figura 1), dar mai puțin evident în partea de nord-vest a zonei cercetate, datorită faptului că acolo rețeaua
hidrografică este mai bogată, cu ape secundare (în sensul acestei aplicații) suficient de bogate pentru a satisface
necesitățile unei comunități mai mari.
9

Un exemplu ar fi semnificaţia acordată de localnici cuvântului „palancă”, respectiv exclusiv „pădure (cultură) culcată la
pământ de furtună”, nu şi „palisadă”, sens necunoscut vorbitorilor nativi. Foarte adevărat, explicaţia a fost primită ca urmare
a anchetei sociale, nu datorită studiului de birou; am receptat însă un semnal puternic în sensul necesităţii interpretării
prudente a terminologiei locale. Se pot cita multe astfel de cuvinte, care pot induce în eroare pe cei care se bazează exclusiv
pe dicţionare, „bolovan” sau „cărămidă” fiind doar două alte exemple. Discuţia despre „palancă” se reia mai jos, cu mai
multe nuanţe.
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Figura 1.
Zona extinsă de lucru pentru proiectul de cercetare
Limes Transalutanus și distribuția așezărilor
recente. Studiu de corelaţie.
Cu linie-punct sunt redate limitele de studiu, linia
centrală fiind aproximarea frontierei romane.
Sunt redate doar cursurile principale, cele care
dau „bazinele hidrografice” din clasificare.
Cu puncte roșii – localități de la finalul sec. XX.

O a doua departajare a înscrisurilor din hărți a fost realizată funcție de natura toponimului. Clasificarea lor s-a
făcut mai degrabă empiric, negăsind o taxonomie mulțumitoare, gata făcută. A rezultat un material distribuit
conform Tabelului 3.
Am avut probleme atunci când mi-am pus întrebarea asupra modului cum se etichetează un obiectiv liniar, aşa
cum ar fi un râu (mult mai exact: o vale); la izvor? (dar ştim totdeauna unde este izvorul? şi cât de relevant ar fi
demografic?); sau la mijloc? Am ajuns la soluţia de a eticheta confluenţele, care sunt referinţe geografice cu
sens, mai ales într-o perspectivă de geografie demografică, fiindcă aşezările importante nu sunt poziţionate pe
râuri, în general, ci cel mai adesea la confluenţa unor râuri.
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Tabelul 3. Clasificarea materialului toponimic
clasificare
confluențe
hidronime
hanuri
localități
măguri
păduri
oronime
toponime

DTM
56
199

PDT

419
120
238
914
280

557
463
356
1354
218

3A

Szathmári

Specht
13

435
32
11

14
62
397
154
31
96
38

490

10

176
31
18

Hidronimele din Tabelul 3 nu se referă deci la cursuri de apă, ci la oricare alt element acvatic, precum lacurile
(cu toată diversitatea posibilă a numelor comune) sau fântânile, deci oricare sursă de apă stagnantă.
Hanurile nu apar distinct decât pe harta Szathmári şi le-am dedicat un layer special, considerându-le, pe de o
parte, a nu fi tocmai „localităţi”, dar, pe de altă parte, a fi suficient de importante pentru a fi notate, ele sugerând,
alături de drumuri, principalele direcţii de mişcare la mijlocul veacului al XIX-lea, adică înainte de modernizarea
căilor rutiere din România; pentru a fi şi mai clar, ele semnalează rute străvechi, şi mai ales intersecţii ale unor
astfel de rute.
Statistica pe orizontală a rândului „localităţi”, din Tabelul 3, mi se pare demnă de atenţie. Discrepanţa dintre
cifrele hărţilor Specht şi Szathmári mi se pare foarte mare. Foarte adevărat, cea dintâi se făcea la capătul unui
război cu mult mai dăunător pentru Ţările Române decât Războiul Crimeii, cel din urmă ocazionând realizarea
Hărţii Szathmári. Harta Specht, de altfel, a reprezentat şi satele părăsite (multe în zona Dunării, care era teatru de
operaţiuni), dar, şi aşa, numărul satelor (cu tot cu cele părăsite) nu reprezintă nici măcar jumătate din cele de pe
harta următoare. Gândindu-ne la intervalul 1792-1864, nu prea putem presupune o mare prosperitate, care să fi
favorizat o asemenea expansiune a aşezărilor umane, dacă punem la socoteală războaiele ruso-turce din 18061812 (care a avut drept finală consecinţă pierderea Basarabiei) şi 1828-1829 (urmat de câţiva ani de ocupaţie
rusească), la care putem adăuga şi turbulențele (şi alte ocupaţii) din 1821 sau 1848. Acestea fiind zise,
presupunerea mea se îndreaptă spre o înregistrare incompletă a teritoriului de către armata austriacă, în timpul
ocupaţiei din 1791-92.
Creşterea numărului de localităţi, pe hărţile următoare, se păstrează în limite rezonabile, înregistrând un progres
de sub 10% între 1857 (când s-a încheiat strângerea datelor în teren pentru ceea ce noi numim harta Szathmári,
pentru zona specifică proiectului) şi cca 1900, când datele austro-ungarilor pentru Regatul Român erau deja
relativ complete. Tot aproximativ o jumătate de secol desparte a Treia Ridicare Austriacă de media cronologică a
trapezelor de pe Planul Director de Tragere, diferenţa fiind, de această dată, semnificativă – 28% mai multe
localităţi.
Din contră, ultima producţie militară accesibilă, realizată în anii 70-80, reflectă o descreştere dramatică a
numărului de localităţi, de la 557 la 419; nu este însă o scădere cu 33% a populaţiei rurale, ci mai degrabă o
diminuare nominală, multe cătune fiind desfiinţate, locuitorii fiind mutaţi în satele alăturate, pentru a câştiga
teren arabil, dar mulți dintre ei devenind, cu acel prilej, orășeni de ocazie.
„Măgurile” nu sunt „un deal mare izolat”, cum citim în DEX prima explicaţie, ci movile, în această parte a ţării.
Cei doi termeni sunt de altfel interşanjabili, existând situaţii când formaţiuni naturale impresionante, de 400 x
250 m sunt numite „movilă”, însă tumulii sunt, cel mai frecvent, „măguri”. Menţionez că în cazul PDT am
colectat toate punctele în care erau marcate movile, fie şi nenumite, pentru că multe din ele lipsesc pe lucrarea
topografică ulterioară (DTM), iar multe dintre ele nu se mai văd astăzi nici pe ortofotografii. Utilitatea acestor
puncte este relativă, câtă vreme versiunea convertită în Stereo 70 are un shift (adică o deplasare sistematică) de
cca 100 de m (spre SSE); în caz de necesitate, însă, poziţia exactă a fiecărui obiectiv poate fi restabilită.
Tot în PDT avem cea mai bogată colecţie de toponime forestiere. Descreşterea lor numerică, în DTM, reflectă,
parţial, chiar regresul înregistrat de păduri în mai puţin de jumătate de veac.
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Tot în PDT avem şi cea mai mare colecţie de oronime, în ciuda faptului că în extremitatea nord-vestică a
perimetrului studiat există o recoltă foarte săracă de toponime minore, datorită stării proaste a colilor de hartă,
extrem de greu de citit. Există cazuri (foi) în care se pied, în acel colţ de hartă, până la la nouă din zece nume.
Situaţia nu afectează proiectul de cercetare foarte grav, zona fiind relativ depărtată de linia frontierei romane; în
plus, pentru înţelegerea condiţiilor defensive, zona din faţa limes-ului este mai importantă decât cea din spate.
Pe ultimul rând al Tabelului 3 avem, simplu, „toponime”, respectiv nume de locuri care nu se încadrează în nici
una din categoriile de mai sus; acestea pot fi numele unor hotare vechi, troiţe, drumuri vechi, alte repere
memoriale (evocând de obicei oameni, indivizi sau evenimente).

Scopul studiului
Mă voi ocupa mai departe de termeni descriptivi naturali (adică din limba vorbită), cu o atenție sporită spre cei
care au o frecvență foarte mare. Toți termenii de care ne ocupăm mai departe sunt substantive comune relevante
în materia descrierii mediului, precum „pădure”, „mlaștină” (doar sinonime, cuvântul-temă lipsind), „baltă”, sau
termeni asociați. Tentativa constă în a obține, prin distribuția lor spațială, o caracterizare generală a diverselor
sub-zone geografice. Desigur, am fi putut obține cam același lucru compilând manuale de geografie, doar că neam fi ales cu o enormă masă de informație greu de sistematizat. În plus, descrierea mediului ambient pornind de
la toponimie este ceva care, deocamdată, nu s-a mai încercat în România (și, în general, nu s-a prea încercat)10.
Voi trata mai departe grupe de cuvinte, funcție de un cuvânt cheie, care descrie un anume tip de mediu natural.

Păduri
Noțiunea de „pădure” apare, în hărțile consultate (dar mai ales în ultimele două, vezi Tabelul 3) de 474 de ori. Ar
putea să pară o cifră mare, dar raportată la suprafață (aproape 6300 km2) nu este, revenind aproximativ o apariție
la fiecare 13,3 km2 (un pătrat cu latura de 3,64 km). Nu a durat mult să observ că unele păduri (sau, mai exact,
foste păduri) erau disimulate în toponime de altă natură (dealuri, văi, toponime minore) care conţineau însă
cuvinte precum „bucov” sau „bunget”. Am încercat să identific, deci, toate cuvintele-cheie care conţineau un
indiciu asupra unei (foste) păduri.
Materialul toponimic brut, având structura redată în Tabelul 3, a fost reprelucrat 11 pentru a obţine harta fiecărui
„cuvânt cheie”; avem, în acest fel, inclusiv distribuţia lor statistică, atât numeric, cât şi ca distribuţie teritorială.
Tabelul 4 conţine terminologia legată nemijlocit de păduri.
Posibilităţile de utilizare a acestui set de informaţii nu sunt limitate decât de priceperea sau de imaginaţia
noastră; imaginaţia nu-mi lipseşte, însă nu sunt de formaţie nici botanist, nici lingvist, lucru care, neîndoielnic,
va afecta calitatea comentariilor de mai jos. De exemplu, eliminând din selecţie cuvintele care au un sens generic
(respectiv bunget, codru, crâng, pădure, rede) rămânem cu o reprezentare a principalelor specii de copaci din
partea de vest a Munteniei, aşa cum este ilustrat la Figura 2.

10

Cunosc un singur titlu care ar sugera o metodologie similară (Jones 2015), dar nu am reuşit să am acces la text decât după
finalizarea acestui studiu (19 martie 2016); din parcurgerea lui a rezultat că în literatura arheologică britanică (în special)
subiectul nu este deloc nou, iar metodologia a ajuns deja la maturitate. De văzut și Laužikas et al. 2015 pentru un sistem
informatic ce adresează problema toponimiei la nivel național, într-o țară „mică”.
11
De această dată în Quantum GIS, care are instrumente adecvate operaţiunii.
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Tabelul 4. Set terminologic pentru păduri
termencheie
anini
bucov
bunget
codru
crâng
dumbravă
făget
frasini
pădure
rede(a)
sălcii
stejari
teiuş
ulmi

semnificaţie (pe scurt)
pădure (deasă) de arini
pădure de fagi
pădure deasă
pădure mare, deasă
pădure tânâră
pădure de stejari
pădure de fagi
(doar forme de plural)
generic
derivat din „rediu” – crâng des
(doar forme de plural)
(doar forme de plural sau colective, e.g. „stejăret”)
sau „teiş” (pădure de tei)
(doar forme de plural)

număr
apariţii
11
21
6
2
35
2
8
33
474
18
9
28
17
24

Din punctul de vedere al răspândirii speciilor, funcţie de relief şi condiţii climatice, Figura 2 nu prezintă surprize.
Stejarul este elementul dominant al etajului climatic de câmpie, având răspândire – relativ egală – pe tot
teritoriul recenzat. El este şi singura specie de copaci care alcătuieşte păduri omogene, în această zonă, relativ
frecvent. La redactarea hărţii de la Figura 2 au scăpat câteva denumiri pentru specii înrudite, asimilabile
stejarului. Aşa ar fi gârniţa (cuvânt de origine bulgară), pentru care avem în evidenţă Pădurea Gârniţa, din
bazinul mijlociu al Cotmenei (într-o zonă în care numele stejarului aparent absentează). Ar mai fi de luat în
consideraţie gorunul şi jipanul (cel din urmă este mai degrabă o tufă mare), dar ambele toponime lipsesc în
regiune. Un nume corelat ar fi şi „mărgăritarul”, respectiv o specie de vâsc care creşte numai pe stejari (cf. DEX
1998), cu etimologie neogreacă, pentru care există satul Mărgărita, din judeţul Teleorman, în bazinul Urlui.
Fagii caracterizează mai degrabă etajul dealurilor, acolo unde există întinse păduri de fag. Specia coexistă însă
uzual cu molizii în etajul montan şi cu stejarii pe dealurile joase sau în câmpie. Fagul nu suportă nici excesul de
umiditate (deci nu există în lunci), nici pe cel de uscăciune excesivă; apare deci în poziţii mai înalte, cu un regim
pluviometric echilibrat şi cu resurse de apă în sol. El nu este de găsit, în zone compacte (care să producă un
toponim), pentru jumătatea sudică a arealului de interes, ceea ce caracterizează, indirect, regimul pluviometric şi
resursele de apă din sol. Pădurile compacte de fagi sunt rare la sud de râul Argeş, fiind de găsit numai la vest de
Teleormanul mijlociu, cu denumiri de tip Bucov, şi în bazinul inferior al Cotmenei, la vest de râu (aproximativ
în dreptul fortului de la Izbăşeşti), cu denumiri de tip Făget. Întâmplător sau nu, cele două areale – Bucov şi
Făget – au o aparenţă de „zone exclusive”, ele fiind lingvistic cuvinte de sorginte diferită: Bucov este de
inspiraţie slavă (vezi Bucovina – ţara fagilor), în timp ce „fag” este cuvânt de origine latină (fagus – DEX 2009).
Evident, ar fi prematur să mă pronunţ dacă preferinţa pentru un termen slavon sau latin ţine de istoria
demografică a micro-zonelor respective, sau este mai degrabă o întâmplare.
Ar mai fi de amintit două toponime: primul este Dealul Fagului (PDT), care se află în bazinul Mârghia, uşor la
nord de punctele existente la Figura 2. Acest toponim nu a fost ales selectat pentru această statistică, pentru că
s-au evitat formele de singular (care pot numi copaci izolaţi); oricum, el consolidează ideea că pe Valea Mârghia
se spunea „fag” şi „făget”, nu „bucov”. O altă ocurenţă o găsim într-un document medieval (DRH-B1-doc. 217),
care se referă la un sat (dispărut) numit Fântâna Fagului (bazinul Oltului, județul Olt, probabil în apropiere de
Slatina); adică tot în vestul zonei cercetate, la apus de limes. Separația fag-bucov de o parte şi de cealaltă a limesului, desigur, este cel puțin amuzantă.
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Figura 2. Specii de copaci (forme de plural) din
toponimia Munteniei de vest.
Liniile reprezintă marginile teritoriale ale cercetării.
Săgeata dublă este un exemplu de excluziune teritorială
în bază lingvistică.

Arinii (sau aninii, sau alnus, pe latinește) se întâlnesc în zonă numai în forma anin (și Aninoasa) și sunt de găsit
exclusiv în zona nordică, cu o singură concentrare, în bazinul Bascov, în extremitatea nordică a perimetrului.
Este o specie care iubește apa12, ceea ce explică probabil prezența lui doar în zona de nord.
Frasinul este, în mod normal, o specie bine adaptată la solurile stâncoase (dar nu aride!), având rădăcinile
orientate mai ales spre lateral, iar prezența lui – chiar peste așteptări – este limitată la jumătatea de nord; preferă
solurile umede13. Nu cred că prezența lui fizică ar trebui supra-evaluată. Prezența lui statistică relativ mare ar
putea fi datorată calităților deosebite ale lemnului – dur dar foarte elastic – pentru unelte (de pildă în dogărie) sau
chiar arme (este lemnul tradițional folosit pentru lănci, din adâncă antichitate), dar posibil și pentru virtuțile sale
în farmacopeea populară, despre care vorbesc numeroase web site-uri naturiste.
Salciile sunt distribuite, așa cum era de așteptat, în zonele de luncă, cu belșug de apă, fiind dintre speciile care
rezistă pe suprafețe inundate. Cuvântul este de origine latină, dar există și un corelativ sud-slav, „răchita”. Avem
o Poiana Răchitelor, pe cursul inferior al Oltului14, și o Valea Richita (probabil Răchita), consemnat de PDT în
12

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arin.
Web-site-ul bioterapiro (link îngropat, datorită lungimii mari a şirului).
14
Care nu lipsește din statistica generală a pădurilor, datorită cuvântului cheie „poiană” (vezi infra).
13
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bazinul Teleormanului; acest toponim ar fi lipsit oricum din statistica toponimelor forestiere, datorită formei de
singular.
Teiul este în general răspândit în zonele deluroase, ocurența sa toponimică doar în jumătatea nordică fiind
firească, chiar dacă vorbim despre o câmpie înaltă, nu despre dealuri. Este o specie de amestec, care foarte rar
formează arborete pur (așa cum ar presupune toponime uzând de un construct lingvistic cu sugestie colectivă, de
tipul „Teiuș”); ele apar însă în bazinul Plapcei. Ar mai fi de remarcat câteva forme de singular, precum Valea
Teiului (două exemplare, în bazinele Dorofei și Neajlov).
Ulmii nu alcătuiesc nici ei păduri compacte; sunt totuşi prezenţi în toponimie practic pe tot teritoriul. Este un alt
lemn de esenţă tare, util meşteşugarilor medievali, în special rotarilor, motiv de a fi evidenţiat, chiar şi în păduri
mixte. Principala grupare de toponime dedicate acestui copac se găseşte în bazinul inferior al Văii Urlui, o a
doua grupă mai compactă găsindu-se în proximitatea Slatinei.
Încheind aici scurta incursiune în determinarea distribuţiei principalelor tipuri de păduri, din punct de vedere
taxonomic, ţin să precizez imediat că scopul a fost legat de caracterizarea mediului natural, însă din perspectiva
îngustă – dar şi mai operaţională, acum – a toponimiei, ceea ce nu poate dislocui necesarul de analize pedologice
sau palinologice.
Întorcând-ne la toponimele forestiere, vom observa o altă mare categorie de termeni, care nu mai definesc tocmai
o pădure, ci ceva care trebuie să fi fost o pădure. Aceştia sunt redaţi în Tabelul 5.
Tabelul 5. Termeni care definesc păduri în curs de dispariţie
termen cheie
branişte15
cărbunar
ciolpan
curătură
poiană
runc

semnificaţie (pe scurt)
sensuri multiple, precum pădure rară, pădure tăiată
sau parte dintr-o pădure
lucrător la bocșe, producător de cărbune de lemn
(depinzând deci de materia primă)
trunchi de arbore fără crengi, uscat și rămas la
pământ; arbore rupt de vânt; arbore bătrân; cioată,
ciung, ciompleu, ciomp
loc în care pădurea a fost curăţată (pentru arătură,
de pildă)
loc deschis înconjurat de pădure
loc despădurit

număr
apariţii
45
9
7
7
127
12

La lista de mai sus ar fi fost poate de adăugat un termen puţin fercvent, colnic, dar cu foarte multe sensuri de
dicţionar16, care poate avea inclusiv înţelesul de „poiană”. Din păcate, una dintre cele două ocurenţe este greu de
înţeles: Pădurea Colnicu Bâtrîn (bazinul Vedea, jud. Olt), referindu-se aici, probabil, la un drum vechi17. Nici a
doua apariţie în evidenţa toponimică nu este mai simplă: Colnicu Pătulelor18. Punând cap la cap două cuvinte
misterioase, presupun că ar fi „luminişul” în care se strânge fânul, pe podine de lemn, deasupra solului, urmând
15

Există numeroase variante: Brănăreasă (10 ex), Brăniştioară (1), Brănăreasă (1), dar probabil şi Breneşti (absent), Brăneşti
(1), posibil şi Bran (3 cazuri), care pare rădăcina pentru toate celelalte.
16
1. Colină. 2. Drum îngust care trece peste un deal sau printr-o pădure. 3. Loc mic, în pădure, lipsit de arbori; luminiș. –
Din bg., sb. kolnik (DEX 2009).
17
Deşi „colnic” lipseşte din statistică, toponimul este prezent în analiză, datorită termenului cheie „pădure”.
18
Pătul: „Așternut de stat la pîndă făcut într´un copac saŭ aĭurea. Poĭată (Btș. Vs.). Coșar, leasă, porumbar de ținut ștĭulețĭ
saŭ podină de ținut fînu maĭ sus de nivelu pămîntuluĭ (Munt. Olt.). Îngrăditură de nuĭele p. vite saŭ de oprit peștele într´o
apă” (Scriban 1939). Am preferat un dicţionar vechi, care dă elemente pentru o eventuală interpretare. Tomescu 1944 (care
este o colecție lexicală din jud. Olt) dă „coșar de porumb”.
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explicaţia lui Scriban. Toponimul lipseşte din statistica pădurilor şi a termenilor asociaţi, tocmai datorită
incertitudinii interpretării.
Termenii din Tabelul 5 se grupează în două categorii: păduri alterate (sau în curs de dispariție) și zone recent
despădurite. Din prima categorie fac parte braniștea, cărbunarul (respectiv bocșele) și ciolpanul. E drept, una
dintre semnificațiile braniștii este interdicția de tăiere a copacilor; dar o „rezervație” apare ca răspuns la tăierile
excesive. Cât despre ciolpan(i), uzul toponimic arată că termenul se referă și la păduri (ajunse într-un stadiu
degenerat), nu doar la copaci, precum Pădurea Ciolpani, din bazinul Cotmenei. „Braniște” (cu toate derivatele)
pare cuvântul distribuit în toată zona, cazul particular „ciolpani” fiind găsit în special în nord-est.
„Curătură”, „poiană” și „runc” exprimă situații similare, distribuția lor părând a fi rodul unor opțiuni microregionale. Astfel, „curătură” apare mai ales în sfertul de nord-vest, în timp ce „runc” se distribuie aproape
exclusiv în bazinul Vediței19 (subzonă în același sfert nord-vestic). „Poiana” reprezintă cazul general (absent,
totuși, în bazinul Vediței, dovadă că „runc” și „poiană” sunt interschimbabile) și cel mai frecvent. Deloc
întâmplător, această grupă a poienilor se distribuie în zone în general bine împădurite. Cea mai importantă
grupare (56 de cazuri) apare în nord, de o parte și de cealaltă a limes-ului roman, în bazinele Albota și în
bazinele superioare ale Teleormanului și Cotmenei (și astăzi împădurite în bună măsură). O a doua grupare
semnificativă (26 de cazuri) apare pe Oltul inferior, la limita județelor Olt și Teleorman, cât și în bazinul
mijlociu al Călmățuiului. Alte grupări, mai mici, se înregistrează pe cursul inferior al Burdea și pe cursul
mijlociu al Teleormanului.
Așa cum deja am demonstrat deja într-o ocazie anterioară, toponimele corelate poienilor au importanță critică,
pentru că pot devoala foste păduri, toponimele fiind anterioare hărții Szathmári20, în poziții care erau deja, la
mijlocul secolului al XIX-lea, terenuri agricole.
Am vorbit până aici despre păduri propriu-zise și despre termeni care arată alterarea forestieră (generic
„poieni”). Există însă o a treia grupă de termeni care pot fi corelați pădurilor: animalele sălbatice. Distribuția lor
pe hartă (Figura 3) nu oferă surprize. Lupul – campionul anduraței – este distribuit în tot teritoriul, inclusiv în
sud, acolo unde pădurile au lipsit cu siguranță în ultimele două veacuri, respectiv în bazinul Văii Urlui; desigur,
acest grup de toponime, în cazul în care nu a migrat împreună cu grupuri de oameni (ipoteză care niciodată nu
trebuie exclusă), sunt mai vechi decât cele mai vechi hărți (din grupa de interes, adică reprezentări cartografice
moderne). Oricum, chiar și pe distribuția lupului prezența dominantă este în jumătatea nordică, cea cu acoperire
forestieră mai bună. Corelația dintre animalele sălbatice și pădure este naturală, câtă vreme ele pot ieși la câmp
deschis pentru a se hrăni (pe terenurile cultivate), dar își cresc puii doar la adăpostul pădurii21.
Colerația între existența pădurii și subzistența animalelor sălbatice este încă și mai evidentă pentru celelalte
cazuri: cerbii22 și mistreții (cei din urmă exclusiv sub numele „gligan”, cu excepția a 3 „scroafe”) se găsesc
numai în treimea nordică și mijlocie, iar urșii numai la nord de vărsarea Iminogului. Se pot observa concentrări
remarcabile ale prezenței unei anume categorii în zone restrânse; așa sunt „gliganii” dintre Dâmbovnic și
Teleorman, cerbii de pe Teleormanul superior și râșii dintre cursurile Vedei și a Vediței (aceștia consemnați
exclusiv acolo, într-un perimetru care închide doar 4 km2). Desigur, acestea nu pot fi singurele perimetre în care
respectivele animale trăiau, ci acelea în care ele au fost consacrate toponimic, având deci ceva caracteristic

19

Încă o dovadă că bazinele hidrografice majore au rol structural în constituirea culturii locale.
Prima hartă modernă suficient de fidelă (cu corecții fotogrametrice!) pentru a oferi suportul unei comparații. Așa cum am
mai arătat, cu alte ocazii (http://www.limes-transalutanus.ro/files/Documentare/HARTA%20SPECHT.pdf), harta Specht nu
poate fi corectată la un nivel util; mai rău, așa cum am presupus mai sus, ea nu este rezultatul unei colectări sistematice de
date din teren, ca urmare a perioadei foarte scurte (câteva luni!) în care austriecii au putut lucra.
21
De aceea nu m-a interesat, de exemplu, iepurele, care „locuiește” la nivelul ierbii.
22
Vorbind însă despre cerbi ar trebui să nu uităm că sunt “animale călăuzitoare” (Spinei 2014) și că pot fi nu doar un
indicator de mediu, ci și unul care să reflecte deplasări ale unor populații, în căutarea unor pământuri mai bune, sau pur și
simplu neocupate de alții.
20
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micro-zonei; dacă această „caracteristică” este una naturală, sau mai degrabă una de tip cvasi-totemic, este foarte
greu de spus; sincer, sunt înclinat spre cea din urmă23, cel puțin pentru cazul numelor rare (toponimic).
Figura 3. Distribuția principalelor toponime de
animale sălbatice în teritoriul recenzat.

Desigur, interesul cu care am plecat la drum nu este unul ecologic; am dorit doar să augumentez cunoștințele
noastre despre extensia pădurilor din trecut, pentru cazuri în care numele unor animale sălbatice ar putea
deconspira păduri care nu au putut fi documentate altfel. Am să dau doar un exemplu: gruparea mare a
23

Un fenomen similar, de concentrare a unui anume tip de nume, în microzone specifice, a fost observat și pentru animalele
domestice. Astfel, „boul” este prezent mai ales pe cursul Vediței, ceea ce nu ne îndreptățește, desigur, să presupunem că
doar acolo era folosit ca animal de tracțiune.
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„gliganilor” din preajma Dâmbovnicului se află într-o zonă care era deja puternic despădurită încă din sec. XIX.
Or, strategic vorbind, zona de lângă culoarul Argeșului era, în antichitate, era foarte importantă (vezi figura
finală, 17).
Un tablou general este mai greu de realizat din componente separate, cum au fost pădurile (Tabelele 4), poienile
(Tabelul 5) și distribuția toponimelor de animale sălbatice (Figura 3), motiv pentru care am realziat o statistică
agregată a celor trei seturi de date, distribuite pe bazine hidrografice (Tabelul 6). Tabelul este ordonat de la nord
spre sud, funcție de latitudinea centroidelor de bazin hidrografic.
Tabelul 6. Toponimele forestiere și distribuția lor pe bazine hidrografice.
bazin
Bascov
Argeş
Albota
Neajlov
Dâmbovnic
Mârghia
Vediţa
Cotmeana
Negrişoara
Teleorman
Plapcea
Vedea superioară
Dârjov
P. Câinelui
Dorofei
Iminog
Burdea
Tecuci
Tinoasa
Călmăţuiul Sec
Vedea inferioară
Bratcov
Olt
Urlui
Călmăţui
Dunare

suprafață (km2)
36.384
76.494
59.524
85.157
169.69
45.19
164.68
326.25
66.182
357.03
254.03
242.77
165.45
200.64
220.79
235.71
373.16
191.33
155.19
164.66
462.2
123.96
637.94
284.22
921.68
275.62

toponime coeficient24
20
5.50
9
1.18
38
6.38
6
0.70
38
2.24
4
0.89
42
2.55
83
2.54
8
1.21
127
3.56
72
2.83
45
1.85
44
2.66
24
1.20
65
2.94
48
2.04
47
1.26
17
0.89
12
0.77
4
0.24
66
1.43
3
0.24
92
1.44
28
0.99
86
0.93
18
0.65

Situația statistică de mai sus este deja mult mai mult decât o analiză sectorială sau o impresie grafică, în fața unei
hărți; ea exprimă, la modul cel mai direct, degradarea spațiilor forestiere, relativ regresia de la nord spre sud.
Raportul a fost obținut în Quantum GIS (vers. 2.12.3 Lyon), cu funcția Points in Polygon, respectiv tabela de

24

Număr de toponime raportate la suprafață * 10.
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proprietăți a fișierului shape. Asemea aplicații sunt utile mai ales atunci când avem de gestionat un număr mare
de obiecte (aici: 1046), distribuite pe poligoane neregulate.

... și alte obstacole
Motivele pentru care ne-am ocupat de păduri sunt cel puțin două: în primul rând, într-o zonă în care piatra
practic lipsește, lemnul de construcție era o materie primă vitală pentru construcția forturilor, a turnurilor de
observație, foarte probabil și a infrastructurii valului (sau a altui tip de obstacol, de exemplu palisadă) și, de ce
nu, chiar a așezărilor civile, despre care acum știm sigur că existau. În al doilea rând, pădurile seculare puteau
constitui veritabile bariere strategice, care puteau fi străbătute de iscoade, dar nu și de armate capabile de a lua
cu asalt fortificațiile de limes, armate care au nevoie de o caravană logistică. Pădurile dese înseamnă pericole
tactice imposibil de prevăzut, datorită absenței vizibilității, cât și o înaintare suficient de lentă pentru a anihila
efectul surprizei (care condiționa succesul în fața armatei romane).
Pădurile nu reprezintă însă singurele obstacole în calea unei invazii, ceea ce noi știm din experiența proprie.
Pădurile de tufișuri, de pildă, sunt o veritabilă pânză de paianjen, o pânză de țepi care sfășie pielea oamenilor și
ale animalelor din caravană25. În fine, o altă categorie de obstacole potențiale sunt mlaștinile.
Am colectat la Figura 4 toate categoriile de obstacole strategice, așa cum rezultă ele din toponimia secolului XX.
Înainte de a trece la comentarea Figurii 4, am să demontez un reproș metodologic: sigur că toponimia de secol
XX are baze în epoca modernă, nu în antichitate26; doar că studiile anterioare (deja publicate) arată un lucru
important: degradarea fondului forestier, între jumătatea secolului al XIX-lea și începutul mileniului III, s-a
produs – cel puțin în două areale testate, reprezentative pentru zona aflată sub studiu – de o manieră oarecum
liniară, păstrând proporțiile degradării27. La 1857 pădurile acopereau aproape 20% din teritoriu în zona nordică
de referință (cca. 470 km2 la NE de Urlueni), și aproape 11% din zona sudică (peste 1000 km2 la nord de
Dunăre). În 2012 mai existau, în aceeași zonă de nord, păduri care acopereau 7,4% din suprafață, iar în
perimetrul măsurat din sud – sub 3,3%. În termeni de proporții (respectiv cât mai reprezentau pădurile din 2012
față de 1857), în nord ele mai existau în proporție de 37%, iar în sud în proporție de 30%. Simplu, degradarea
forestieră s-a produs de o manieră relativ omogenă, pe aliniamentul studiat (limes-ul). Concluzia acestei statistici
ceva mai vechi este și ea relativ simplă: ceea ce mai vedem astăzi, din pădurile de altă dată, reprezintă doar o
mică parte; însă ceea ce vedem este încă expresiv (în termeni proporționali) față de ceea ce a fost. Consecința
este însă foarte importantă: caracterizarea actualului mediu ambiant este sugestivă pentru situația de mediu din
vremuri cu mult mai vechi (nu îndrăznesc să spun „antice”, în sensul tehnic al cuvântului).
Ne întoarcem spre Figura 4, pentru a explica modul cum s-a constitut. Conținutul Tabelului 4 (toponime de
păduri), al Tabelului 5 (toponime de tip poiană) și al Figurii 3 (distribuția toponimelor de animale sălbatice) au
fost considerate drept un singur „nor de puncte”, în jurul cărora s-au trasat (automatic!) niște „buffer”-e având
valoarea razei de 750 de metri, trasând deci cercuri (unele intersectate și unite) de 1,5 km în jurul fiecărui punct.
Toate hașurile de la Figura 4 reprezintă sugestia de „pădure” oferită de evidența toponimică.

25

Am văzut, într-o astfel de pădure tânără, o mică turmă de oi care a pierit, într-o mare baltă de sânge, pentru că animalele
s-au agățat în țepi și s-au zbătut să iasă! Peisaj de coșmar, mai ales dacă se întâmplă să ajungi în asemenea scene de „basm”
de unul singur...
26
Am citit, după finalizarea acestui studiu, lucrarea recentă a unui autor britanic, în care este teoretizată exact situația de
mai sus, anume folosirea toponimelor relativ recente (să spunem medievale) pentru studiul arheologic al unor realități mai
vechi. Astfel, el încurajează chiar și preistoricienii să se aplece asupra acestui izvor documentar (Jones 2015, [13]).
27
Teodor, Ștefan 2014, 38-40, fig. 4-5, tab. 1.
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Figura 4.
Harta unor posibile obstacole strategice
naturale: păduri, tufe și mlaștini.
Suport SRTM cu umbrire.

S-au adăugat, la Figura 4, două alte seturi de fapte: mlaștinile28 (cu cercuri colorate) și zonele de tufișuri (cu
stele). Rezultă o imagine de ansamblu a „obstacolelor” care poate sugera zonele protejate natural cel mai bine.
28

Pentru cartarea mlaștinilor a scăpat toponimul Japca (bazinul Burdea), care probabil are sensul specificat în DAR 2002:
„loc jos, pădinos, padină, mlaștină; băltoacă”. Cu titlu de ipoteză, Milcov (oronim, vale afluent al Oltului, dar și localitate)
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Există câteva grupări forestiere care nu lasă nici un dubiu că ele reprezentau, cu doar câteva secole în urmă,
bariere de vegetație arboricolă imposibil de traversat în lipsa drumurilor29. Gruparea cea mai consistentă este în
zona bazinelor Albota-Bascov, la vest și sud-vest de Pitești; o a doua zonă relativ compactă se află la nord-est de
Slatina; o a treia – în lunca Oltului30; a patra se află pe lunca Vedei, în amonte şi aval de Roşiorii de Vede; în
fine, o ultimă concentrare vedem în bazinul mijlociu al Teleormanului (la marginea răsăriteană a hărţii mele). La
polul opus se află zone mai degrabă despădurite, mai ales pe platou, la mai mult de un kilometru de rîuri:
bazinele Călmăţui (zise „cu Apă” şi „Sec”) şi a Văii Urlui. O a doua zonă lipsită de păduri se află în mijlocul
hărţii, mai ales la est de fosta frontieră (linia mediană de la Fig. 4), în bazinele superioare ale Tecuciului şi
Burdei. Şi din această analiză rezultă o concluzie mai veche31, anume vulnerabilitatea zonei de la confluenţa
Cotmenei cu Vedea, între forturile de la Crâmpoia și Urlueni.
Privind acum spre zonele mlăştinoase (cele mai afectate de lucrările moderne, presupun, fiindcă ele nu au
valoare economică), singura concentrare de toponime din această clasă se găseşte în jurul forturilor de la Săpata,
atât în zona graniţei, cât şi pe partea opusă a Cotmenei. Iată deci că o fortificaţie oricum „ascunsă” (nu era
vizibilă dinspre graniţă) şi foarte bine poziţionată în teren (cu râpe greu accesibile pe 90% din contur), se afla şi
într-o zonă cu acces dificil, având în jur nu doar păduri, dar şi întinse mlaştini – o combinaţie fatală pentru
intruşi, dacă nu au un ghid local. O a doua concentrare care contează se află pe cursul milociu al Tecuciului, în
zona din faţa confluenţei Dorofei-Vedea, adică vis-à-vis de fortul de la Crâmpoia.
Semnalarea toponimică a acelor zone mlăștinoase pe cursul mijlociu al Tecuciului mi-a atras atentia asupra unui
fapt care îmi scăpase anterior, anume factorul foarte mare de meandrare, chiar prin comparație cu cursurile de
apă cu care se învecinează nemijlocit. Măsurătorile de înclinație a pantei, pe talvegul râurilor, nu au produs
rezultate concludente, decât faptul că înclinația medie, în zonă, este în jur de 0,1o (sic!)32. Factorii de meandrare33
au dat însă rezultatele așteptate: pe acest sector (amonte și aval de confluența cu Dorofei cu Vedea) Vedea are un
factor de meandrare de 1,36; Tecuciul are un factor de meandrare mediu de 2,11, dar pe segmentul mijlociu (cel
care se află în dreptul confluenței respective, dar și a toponimelor în cauză) ajunge la 2,49! Burdea, aflată
imediat la est de Tecuci, are o situație intermediară, cu o medie de 2,0534.

Reprezentări ale densității forestiere
Deși descreșterea acoperirii forestiere, dinspre nord spre sud, se vede cu ochiul liber, am dorit să văd expresia
matematică a diferențelor, de această dată nu pe bazine hidrografice, ci pe paliere de latitudine. Am împărțit
„zona de interes” în trei sectoare de mărimi similare, numite simplu, Sud, Centru și Nord, măsurând întâi aria
fiecărui sector, apoi acoperirea forestieră (încă o dată: așa cum rezultă din analiza toponimică!). Rezultatele sunt
sintetizate în Tabelul 7.
intră în aceeași categorie (v. Tomescu 1944, s.v. milcoșît, prefăcut, deci înșelător, așa cum o mlaștină este); comparația cu
Milcovul Focșanilor este instructivă.
29
Ar rămâne deci de clarificat câte drumuri puteau exista în secolul III, pe direcția est-vest, chestiune care nu poate fi acum
clarificată. Chiar dacă ele existau, posibilitățile de păstrundere spre provincia romană ar fi fost restrânse la câteva culoare,
evident cunoscute de romani, deci ușor de supravegheat, în diverse moduri (inclusiv prin cooperarea cu localnicii din fața
frontierei).
30
O barieră protectoare care nu a fost niciodată luată în considerare de istorici, exasperaţi doar de faptul că terasa estică a
Oltului este mai înaltă decât terasa vestică (v. Bogdan Cătăniciu 1972, 333-334).
31
Teodor 2013, 48-49.
32
Dar „finețea” modelelor teren accesibile astăzi (SRTM-30) nici nu permite analize fine în materie, mai ales la nivel de
microzonă.
33
Se calculează simplu, împărțind lungimea segmentului de râu (pe talveg) la distanța în linie dreaptă între punctele extreme
ale segmentului.
34
Măsurătorile s-au făcut pentru o lungime de curs de 34 de km, pe talveg, pentru Vedea, 67 km pentru Tecuci și 63 km
pentru Burdea.
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Tabelul 7. Acoperirea forestieră pe sectoare de latitudine
sectorul
Sud complet35
Sud fără lunca Oltului36
Centru
Nord

suprafață total (km2)
2060,0
1735,5
2330,5
1901,5

suprafață păduri (km2)
234,19
158,37
385,35
451,37

raport
11,37%
9,13%
16,54%
23,74%

Delimitarea celor trei sectoare s-a făcut pe paralela 44,121295o (imediat la sud de gara Roșiorii de Vede),
respectiv 44,481676o (imediat la sud de forturile de la Urlueni). Ceea ce mi se pare remarcabil, la aceste date,
este relativa concidență de date cu cele rezultate în urma studiului cartografic din 2014 (în baza hărții
Szathmári): aveam, acolo, 11% pentru zona de sud (măsurătorile fiind însă atunci realizate pe un eșantion de
numai 1000 km2), și 20% în zona de nord (mult mai mică, sub 500 km2). Zona de nord de atunci corespundea
unui perimetru aflat la est de Urlueni, deci la intersecția sectoarelor numite, în Tabelul 7, Centru și Nord. Dar
media celor două zone este exact undeva în jur de 20%...
Experimentul toponimic, până aici, a demonstrat că poate oferi date credibile, comparabile cu zonele analizate
cartografic37; doar că, de îndată ce setul de date toponimic există, analiza este mult mai puțin costisitoare și se
poate desfășura pe suprafețe mult mai mari. Foarte adevărat, chiar coincidența de cifre sugerează, pe de altă
parte, că corpus-ul toponimic nu este mai vechi de mijlocul secolului al XIX-lea, în media lui.
Dar cum putem merge mai departe?...
Se poate face o vectorizare completă a datelor cartografice de secol XIX, set care apoi se va compara cu
toponimia (experiment deja făcut pentru acele două sectoare limitate, vezi Teodor, Ștefan 2014, 39 cu tab. 1, 38
cu fig. 4). Știm deja că unele toponime de interes – în special poienile – lărgesc pe ici, pe colo, limitele forestiere
cunoscute cartografic. Nici această comparație, însă, nu duce mult mai departe.
Soluția autentică, desigur, este palinologia; doar că un set de analize care să clarifice vechiul mediu natural al
Munteniei de vest, în traversul epocilor istorice (sau mai vechi) presupune o finanțare de câteva zeci de ori mai
mare decât tot bugetul acestui proiect... Deci mai durează până vom avea soluții veritabile. Până atunci va trebui
să ne mulțumim cu inducțiile formulate pe datele care ne stau la dispoziție, inclusiv cele toponimice.
Desigur, nu sunt nici geograf de meserie, nici geolog sau ecolog, așa încât ipotezele următoare sunt destul de
hazardate; dar poate nu complet lipsite de interes... Impresia mea este că există o corelație (sau cel puțin o
concidență...) între densitatea rețelei hidrografice și densitatea pădurilor. Pentru prima am realizat ilustrația de la
Figura 5, care aduce toate cursurile de apă (permanente sau intermitente), principale (în sensul acestui studiu,
respectiv colectoare ale bazinelor hidrografice) sau secundare38. Se vede acolo, cu ochiul liber, o enormă

35

Spre comparație, la finalul secolului al XIX situația era deja degradată, conform Marelui Dicționar Geografic (volumul 4,
s.v. Teleorman, p581, col. 2), care dădea cifra de 320 km2 de pădure, pentru judeţul Teleorman, la o suprafață totală a
județului de 4760 km2, adică 6,7%.
36
Aceste cifre se vor lua în considerație, nu cele de pe rândul de mai sus. În partea inferioară a Oltului lunca este foarte
largă, iar cursul râului se află mult împins către malul vestic. Din acest motiv, în partea sudică au fost prinse o mare parte a
pădurilor de pe luncă, alterând (în sens superior) acoperirea reală cu pădure din zona sud, altminteri foarte slabă. Pădurile
din lunca Dunării au fost luate în calcul, fiind comparativ mult mai mici.
37
Date comparative: vectorizarea pădurilor, pe sectorul de 500 km2 din Teleorman (zone din sudul şi centrul judeţului) au
raportat o acoperire de 3,27% la nivelul anului 2012, dar 10,92% la mijlocul veacului XIX (Teodor, Ştefan 2014, 39, tab. 1).
Cifre oficiale recente dau 5% la nivelul întregului judeţ Teleorman (Marinescu, FD). Analiza toponimică este conformă
acoperirii din sec. XIX.
38
Vectorii cursurilor de apă au fost obţinuţi prin funcţia watershed a Global Mapper, fiind ulterior automatizării clasificaţi
şi corectaţi, unde a fost necesar, la confruntare cu harta DTM.
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diferență de densitate a rețelei hidrografice între nordul și sudul zonei analizate. Am dorit însă să vedem şi
expresia cuantificată a acelor diferenţe; cititorul va găsi datele respective în Tabelul 8.
Figura 5.
Densitate hidografică în Muntenia de vest.
Sectoarele pe latitudine sunt cele din Tabelul 6.
Râurile reprezentate cu linie groasă sunt cele care
colectează „bazinele hidrografice” de la Tabelul 2.
Apele reprezentate cu linie subține sunt afluenți ai
cursurilor principale, în sensul acestui studiu.

În Tabelul 8, pe coloana a treia se afișează suma cursurilor de apă din perimetru, pe coloana a patra – raportul
dintre suma cursurilor de apă și mărimea suprafeței, ultima coloană deducând distanța medie dintre două cursuri
de apă. Evident, este o medie care nu reflectă situații micro-regionale, fiindcă, de pildă, între cursul inferior al
Sâiului (paralel cu Oltul, pe cursul final) și cursul inferior al Călmățuiului sunt 29 de km.
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Tabelul 8. Densitatea reţelei hidrografice.
sector hidrogafic
Sud
Centru
Nord

suprafață (km2)
2060,0
2330,5
1901,5

suma liniară (km)
535,8
1381,0
1556,7

raport (col. 3/2)39
0,26
0,59
0,82

distanța medie (km)
3,84
1,69
1,22

Abia acum urmează „ciudățenia”, fiindcă vom compara datele obținute pentru aceleași perimetre (sau
„sectoare”) în două analize distincte, una care a concluzionat descreşterea fondului forestier, de la nord spre sud,
iar cealaltă care concluziona rărirea reţelei hidrografice. Am colectat şi comparat aceste date în Tabelul 9.
Fiindcă studiem un fenomen de „degradare”, iar standardul de comparaţie va fi sectorul nordic (de departe
favorizat), datele sunt afişate începând cu sectorul nordic.
Tabelul 9. Date comparative asupra descreşterii reţelei hidrografice
şi a fondului forestier, pe sectoare de analiză (Nord = standard)
sector analiză
Nord
Centru
Sud

distanţa între
cursurile de apă
1,22
1,69
3,84

calitatea reţelei
hidrografice
100%
72,38%
31,77%

acoperirea
forestieră
23,74%
16,54%
9,13%

calitatea
forestieră
100%
69,67%
38,46%

Coincidenţa graficului de degradare a reţelei hidrografice cu cel comparativ al acoperirii forestiere este
remarcabilă, chiar dacă imperfectă. În calcul ar trebui să intre şi alţi factori, precum debitul hidrografic, care,
neîndoielnic, este tot mai mare spre sud; or, un debit mare poate contribui la întreţinerea unei reţele de ape
freatice mai mari, mai bogate, în ciuda geologiei puţin favorabile40. Din nefericire, astfel de date nu sunt
disponibile nici măcar pentru ceea ce am considerat eu aici a fi „râuri principale”, cu excepția celor pentru
Dunăre, Olt, Argeș sau Teleorman.
Care ar fi câștigul net, pentru proiectul de cercetare Limes Transalutanus? Având în vedere că bazinul
hidrografic cunoaște modificări semnificative doar la scară geologică, putem infera că sudul (Câmpia
Burnazului) a avut totdeauna un deficit de apă, ceea ce a favorizat, din vremuri ancestrale (la scară umană), un
climat arid și o vegetație de tip stepic. Spre nord am putea avea niște nuanțe, la vest, respectiv la est de Vedea.
Un climat relativ arid, dar mai blând, am avea în Câmpia Boianului, adică la vest de Vedea, zonă în care deja
existenţa unor întinse păduri poate fi extrapolată (inclusiv demonstrată, parţial, de hărţile moderne). La est de
Vedea, în Câmpia Găvanu-Burdea (având drept axă celebrul Teleorman), putem deja infera – şi nu doar în baza
39

Am găsit acest criteriu şi în rapoarte oficiale, numit „densitatea medie la kilometru” (Movileanu FD). Pentru comparaţie,
întreg bazinul hidrografic al Vedei (cu toţi afluenţii) este de 0,37 km/km 2, în timp ce pentru bazinul Călmăţui (cu afluenții)
este de 0,23, cifre congruente cu cele din tabelul 8 de mai sus. Evident, coloana a cincea de mai sus nu este chiar necesară,
fiind doar un raport invers proporțional; l-am folosit doar fiindcă aare putere mai mare de sugestie.
40
Stratul de argilă, în Câmpia Română, are adâncimi variabile, dar în jur de 20 de m (cu variaţii, 5-12 m în Câmpia GavănBurdea, dar 2-30 m în Câmpia Boianului, v. Marinescu FD, p. 1); acesta este şi motivul pentru care ivirile din subteran,
respectiv izvoarele, se produc mai mult pe văile principale, care sunt mai adânci. Acest strat nu este suficient de compact
pentru a reţine apa, care coboară prin fisuri până la primul strat de pietriş mai consistent (aflat însă la peste 100 de m
adâncime, după cum arată forajele recente pentru puţuri de apă, făcute de autorităţi, la Bârla, Hârseşti şi Stolnici, la 150 m,
dar 200 m la Săpata, v. Movileanu, FD, p. 14). Nu cunosc nici un studiu geologic care să arate, pe zone, adâncimea pânzei
freatice, dar este probabil suficient de mare pentru a împiedica întreţinerea unor păduri de foioase pe platouri, la distanţă
mai mare de un curs de apă principal. Distribuţia pădurilor pe hărţile moderne demonstrează legătura dintre păduri şi
distanţa până la cursul de apă.
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etimologiei – păduri întinse, care au rămas aproape neatinse până în evul mediu târziu41. În pătrimea nordică a
arealului studiat, adică în Câmpia Piteştilor, acoperirea forestieră extinsă este încă o realitate, chiar şi în vremea
noastră.
Asemenea variaţii de condiţii naturale ar putea explica, finalmente (nu neapărat pe timpul execuţiei acestui
proiect de cercetare), de ce la sud de râul Vedea avem un val construit continuu, pe 55 de km, în timp ce pe
sectorul nordic (mai sus de Urlueni) bariera artificială care delimita teritoriul roman nu pare să acopere, în cel
mai bun caz, decât cca o pătrime din lungimea acelei graniţe, de 57 km.

Povești de groază
Am remarcat, încă de la început, o aglomerare de toponime terifiante în zona dintre forturile Izbășești și Săpata
de Jos (Teodor 2013, 80-81). Așa ar fi Pădurea Grozeasca (sau Grozasca)42, Pădurea Haínă43, Pădureți, Perii
Nebunilor, Urlătoarea. În zona proximă, la est, avem și celebrul Teleorman, cu a sa traducere tradițională –
Pădurea Nebună. Densitatea numelor terifiante, pe o suprafață relativ mică (70 km2), mi-a sugerat un peisaj
sălbatic, amenințător, într-o perioadă nu foarte de mult apusă; interpretarea era interesantă, câtă vreme ea
privește o zonă în care valul de graniță este foarte greu de găsit (un segment de 2 km chiar lângă Pădurea
Grozeasca, adică sub 10% din lungimea sectorului).
Completarea bazei de date toponimice la scara extinsă a proiectului (cca 6300 km 2), față de cca 500 km2 pe care
am lucrat inițial, a permis reluarea investigației asupra pădurilor „grozave”. Scopul era să vedem dacă genul
acela de nume caracterizează doar zona surprinsă inițial, sau, din contră, fenomenul este unul mai general. A
rezultat harta de la Figura 6, unde sunt cumulate, cu aceeași legendă, lucrurile considerate asemenea: Grozasca și
Haína (unicate, prima în nord), Nebuna și Urlătoarea (cea dea a doua fiind atribut al primeia), Pădureții și
Păduroii, la care se adaugă și variantele diminutivale. Desigur, legenda de la Fig. 6 ar fi putut discrimina setul
relativ restrâns de categorii; mi s-a părut însă că afișarea lor perechi exprimă mai sugestiv distribuția lor
teritorială. „A urla” este semnul distinctiv al nebunilor, cei doi termeni dând împreună cele mai multe toponime.
„Pădureț” și „Păduroi” sunt lucruri destul de diferite, dar, din nou, analiza simbolică ne trimite în aceeași
direcție, iar asupra acestui lucru mă voi opri un pic.
„Pădureț” este atributul a ceva sau a cuiva care este „din pădure”, sau de-al pădurii. Fructele pădurețe sunt
indigeste, când nu de-a dreptul toxice; „pădureți” pot fi și oamenii, așa cum arată satul de pe Cotmeana, cu
conotații ale îndepărtării de civilizație, dacă nu ale atitudinii anti-sociale. La urma urmei, în limba română
„pădureni” exprimă același lucru (oameni care trăiesc din roadele pădurii – lemnul în primul rând) fără conotația
toxică.
„Păduroi” este deja și mai periculos. Numele sugerează apropierea de Păduroaia, sau Muma Pădurii 44, iar
transgresarea genurilor nu pare deloc interzisă într-un teritoriu în care genul substantivelor primesc cele mai
41

Lucru de demonstrat pe altă bază (şi despre care nu am să intru aici în detalii, fiind încă timpuriu), respectiv pe studiul
atestărilor în documente.
42
Numele ar putea fi nu doar o referire la substantivul comun „groază”, așa cum scriam în 2013, ci și numele unei
propietărese din vremuri mai apropiate (soția lui Grozescu). Există în toponimia regiunii peste 20 de toponime de acest fel,
multe cu referire la păduri (e.g. Goleasca, Mirceasca, Neguleasca, Butculeasca, Bârseasca etc.). Din nefericire, deși Marele
Dicționar Geografic prezintă nu doar comunitățile, dar și cele mai importante proprietăți și posesorii lor, în cazul GrozescuGrozeasca, sau la vocea Lunca Corbului (localitatea pe teritoriul căreia se găsește pădurea) nu am găsit astfel de mențiuni.
Originea numelui este deocamdată neclară.
43
În teren am avut surpriza să aud o localnică pronunțând „háină”. Am rugat-o să repete, ca să mă asigur că am auzit corect
accentul. Am rugat-o apoi să precizeze dacă se referă la îmbrăcăminte și a confirmat. Să fiu iertat, dar de această dată am să
spun că este vorba despre o tradiție denaturată, fiindcă am mai auzit de Păduri Nebune, dar nu de pădurea Pantof sau
Ştergar.
44
Candrea 1999, 189-192. Printre numele alocate de popor Mumei Pădurii se numără și Pădureanca.
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surprinzătoare forme (e.g. „lupa” pentru „lupoaică”, „ursoaia” pentru „ursoaică”, cu aceeași tentă de superlativ
amenințător precum „Păduroaia”).
Figura 6.
Păduri terifiante în zona de referință.

Privind acum distribuția punctelor la Figura 6 putem constata faptul că numele terifiante se concentrează,
într-adevăr, pe un segment între forturile de la Izbășești și Săpata, deci conluziile din 2013, chiar dacă fondate pe
date puține, erau corecte. Este de spus, imediat, că zona aflată în bazinul superior al Burdei este una dintre cele
mai aride; toponimia locală ne îndreptățește însă să considerăm că lucrurile nu stăteau chiar așa, cu nu foarte
multă vreme în urmă. În consecință, ipoteza că în zonă valul de graniță nu s-a construit fiindcă nu era necesar,
existând protecția elementelor naturale, pare una pe care putem înainta și pe mai departe. Cu prudența necesară,
desigur. Zona de la izvorul Burdei poate să fi fost stepică; marginea de vest ale acelei stepe, însă, adică zona prin
care granița romană era desfășurată, se afla în proximitatea văii principale a Cotmenei, la doar doi sau trei km de
cursul apei; adică într-o zonă încă suficient de umedă pentru a întreține păduri seculare.
O observație finală, aici, este că avem o fericită coincidență între deducțiile făcute mai devreme (figurile 3-5,
tabelele 6-9) asupra distribuției pădurilor, în baza cartării tuturor numelor forestiere sau a densității hidrografice,
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și harta „zonelor periculoase” de la Figura 6, care punctează, practic, zonele de păduri întinse, impenetrabile,
sălbatice.

Apa stătătoare
Interesul strategic legat de frecvența și distribuția pădurilor m-a condus la studiul densității cursurilor de apă.
Vom rămâne o vreme în această zonă, studiind toponimia apelor stagnante (Figura 7).
Figura 7. Toponimia apelor stătătoare.
Zonalizarea pe latitudine este cea menționată în
tabelele 7-8.

Am preferat, la figura 7, nu un model-teren, ca mai devreme, ci un fundal compus din rețeaua hidrografică,
pentru a vedea dacă există vreo corelație cu elementele distribuite în scenă. Teoretic, cel puțin, un luciu de apă ar
fi cu atât mai important cu cât în zonă ar exista un deficit de apă. Nu trebuie să uităm că folosim hărți militare,
care se fac cu scopuri militare; o hartă bună trebuie să conțină nu doar reperele recognoscibile vizual, dar toate
resursele de care militarii au nevoie, inclusiv apa (pentru ei sau pentru animalele de povară, folosite încă în al
doilea război mondial). Desigur, o hartă militară bună conține toate rezervoarele de apă dintr-un teritoriu, doar că
nu totdeauna le numește, din diverse motive; un motiv ar fi dimensiunea luciului de apă, obiectivele mici fiind
mai ușor trecute cu vederea; un alt motiv ar fi că în zonele de câmpie ele pot fi importante ca puncte de reper,
inclusiv cu numele lor (de pildă pentru formularea unor ordine de deplasare, „în direcția Lacului...”).
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Prezumția de mai sus se demonstrează doar de jumătate adevărată. Numele rezervoarelor de apă sunt puține în
nord-vest45, acolo unde rețeaua hidrografică este cea mai densă; cu această excepție, însă, restul teritoriului pare
acoperit relativ egal, cu aglomerări în SV (găvane), NE (eleștee) și est (lacuri).
Că nu apar pe hărți toate ochiurile de apă – este clar dacă luăm exemplul benturilor, menționate de doar două ori
în hărți, în condițiile în care noi am văzut, pe teren, zeci de asemenea amenajări46. Acestea sunt rezervoare
temporare de apă, ca și găvanele, care însă sunt mai mari și sunt naturale.
Concentrarea de toponime având „găvanul” în compunere, în sud, este relativ curioasă, pentru o serie de motive.
Cel mai cunoscut, probabil, este numele Câmpiei Găvanul-Burdea47, formațiune morfologică aflată în secțiunea
centrală a Figurii 7, la est de limes, zonă în care însă apare numai un singur toponim de acest fel. Motivul care
i-a determinat însă pe geografi să acorde acest nume este probabil configurația tipică, respectiv un loc mai jos, în
mijlocul câmpiei, configurație datorată tasărilor inegale ale stratului gros de argilă (Marinescu, FD, 1). Nefiind
un cuvânt uzual în limba română, să vedem câteva dintre definițiile de dicționar: „1. Scobitură, adîncitură. –
2. Strachină, blid. – 3. Lingură, polonic. – 4. Farfuriuță” (DER 1958-1966), cuvânt având o origine obscură.
Cele patru sensuri enumerate mai sus (nu sunt toate...) au în comun descrierea unei depresiuni. Concentrarea
foarte mare din sud avertizează asupra faptului că fenomenul este caracteristic zonei; ar fi greşit însă să credem
că doar acolo. Invers, ar fi greşit să credem că configuraţia tipică unui găvan poartă totdeauna acest nume. În
chiar zona de referinţă, între Călmăţui şi terasa Oltului, apare şi denumirea de lac, una dintre ele amestecând
chiar numele, precum „Găvanul Lacul cu Corni”, care arată două lucruri: că numele de „lac” şi „găvan” pot fi
interschimbabile, şi că zona este, de fapt, una aridă (cornii sunt tufe cu spini, tipice zonelor cu deficit de apă).
Cel puţin pe cazurile analizate în zonă, nu există diferenţe morfologice, sau de dimensiuni, între „lacuri” şi
„găvane”. De altfel, concentrarea de „găvane” este continuată spre nord, de „lacuri”, pe exact acelaşi tip de
relief, vegetaţie, aspect şi mărime. Până la urmă, cel puţin în această parte a câmpiei, opţiunea pentru unul dintre
cele două cuvinte pare motivată exclusiv etnografic. Aceste „lacuri” nu sunt reprezentate de PDT ca luciu de
apă, fiind doar toponime consemnate de topografi, pe hartă apărând doar curba de nivel care se închide, fără
scurgere; este valabil inclusiv pentru Lacul ce Mare, de lângă Pădurea Crângeni, curba de nivel care descrie
depresiunea având dimensiunea de 1,5 x 0,5 km.
Găvanele sunt, deci, rezervoare temporare de apă. Valoarea lor economică este discutabilă. Din experienţa
proprie pe câmpiile patriei, ştiu că locurile care băltesc nu dau producţie agricolă; ele ar putea fi, eventual,
rezerve (provizorii) de apă, care însă se transformă peste vară într-o mocirlă greu de străbătut (preferabil de
ocolit). Motivul pentru care astfel de conformaţii au toponime rezervate este mai puţin clar; uneori numele
sugerează chiar şi un proprietar (Lacul Cristinei, Lacu lui Ghiocel, Lacu Nedelcului, Găvanul lui Iancu Văituş,
Găvanul Grecului, Găvanu lui Ciufu, etc.), dar, din nou, valoarea economică a proprietăţii ar fi discutabilă. O
ipoteză mult mai plauzibilă este că ele au primit nume fiindcă reprezintă un reper în terenul aproape perfect plat,
alături de movile, dar în sensul opus, ca depresiuni.
De altfel, toponimele nu fac decât să sugereze tipul de sol şi de relief, nu şi să-l descrie. În realitate, morfologia
de tip găvan nu este consemnată decât câteodată, aşa cum am demonstrat pe un sector din apropierea Dunării, pe
care am vectorizat toate recipientele de acest tip48. Pe de altă parte morfologia Câmpiei Române din preajma
oraşului Turnu Măgurele nu este diferită de peisajul de lângă Slatina. Pentru a proba acest lucru am digitizat un
mic sector la nord de Slatina (Figura 8).
45

Pe de altă parte, ne aducem aminte că în NV am avut o mare problemă cu toponimele minore, multe lipsind din statistică,
în zona respectivă.
46
Benturile sunt rezervoare artificiale, de formă triunghiulară, care stochează apa pluvială, pentru uz animal, în perioade de
secetă. Latura triunghiului este, obișnuit, de până la 40-50 m. Dacă Scriban 1939 dă sensul pe care l-am învățat din teren,
Tomescu 1944 apropie cuvântul de clasa „găvan” („1. groapă făcută de care, unde după ploi se adună apa; 2. loc jos ce ține
apa, loc mlăștinos”), vezi mai departe.
47
Adăugirea ar trebui să fie relativ recentă, fiindcă în secolul al XIX-lea se menționa doar numele Burdea (vezi Marele
Dicționar Geografic, în numeroase titluri din cele 5 volume). De altfel, se pare că geografii de astăzi îşi imaginează că
toponimele de gen „găvan” sunt frecvente în Câmpia Găvanu-Burdea (Săndulache, Curs 1). Este fals.
48
Teodor, Ştefan 2014, 40, fig. 5.
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Figura 8 demonstrează că formaţiunile de tip găvan există cam oriunde în câmpie, chiar şi într-o zonă în care
toponimul lipseşte cu desăvârşire (a fost motivul exact pentru care perimetrul a fost ales pentru experiment).
Cadrul de la figura 8 închide o suprafaţă de 51,1 km2, în care se află nu mai puţin de 342 de formaţiuni de tip
recipient (depresiuni fără scurgere, toate de minimum 2 m adâncime), cu o suprafaţa totală de 0,186 km2, atât pe
platou, cât şi în văi, cu o densitate similară. Pe primele le considerăm „găvane”, pe cele din urmă – „bălţi”.
Diferenţa este dată de sursa de alimentare: dacă în găvane ea este constituită exclusiv de precipitaţii, în bălţi ea
provine, majoritar, din inundaţii.

Figura 8. Formaţiuni de tip găvan (pe platou) şi de tip baltă (pe vale),
într-un perimetru aflat la nord de oraşul Slatina.
SRTM-30 (umbrit), vectorizare automatică, curbe de nivel la 2 m; cu albastru – depresiuni.
Pentru un vorbitor uzual de limba română, chiar și termenii uzuali, cu mare frecvență de utilizare, precum „lac”
sau „baltă”, pot constitui capcane de interpretare. Astel, pentru DEX lacul este o „întindere mai mare de apă
stătătoare”, în timp ce balta ar fi „întindere de apă stătătoare, de obicei nu prea adâncă, având o vegetație și o
faună acvatică specific”, impresia lipsei de importanță fiind consubstanțială unor expresii curente de gen „a călca
în bălți” (a face lucruri prostești, din neatenție, de exemplu). Foarte adevărat, tot în cunoașterea comună există și
noțiuni geografice gen „Balta Brăilei”, care avertizează că termenul este multi-valent. O scurtă privire pe harta
de la Figura 7 ne lămurește că „balta” se distribuie mai ales în marile lunci, a Oltului și a Sâiului (comună), dar și
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a Dunării; în acest din urmă caz avem, într-un amestec indistinct, „bălți” și „lacuri”, în același peisaj și cam la
aceleași dimensiuni. Cel mai mare dintre ele este însă un lac: Suhaia.
Cele două cuvinte par și ele interschimbabile, în limba română, acoperind cam același realități. Am putea cel
mult pune rezerva că o „baltă” (mare) este totdeauna rezultatul revărsării unei ape curgătoare, în timp ce
„lacurile” pot avea și alte origini (glaciare, de pildă, dar pot fi alimentate de izvoare proprii). Uzul lor, în zona de
referință, pare însă mai degrabă o chestiune de preferință a localnicilor, folosind fie cuvântul de origine latină, fie
pe cel de origine slavă, și mă voi opri cu speculațiile aici.
Dacă bălțile domină luncile mari, iar lacurile zonele de interior din zona central-sudică a hărții, zona de nord este
aproape complet ocupată de „(h)eleștee”. Cuvântul ar fi de origine maghiară – oricât ar părea de curios – iar
modul de distribuție încurajează ipoteza unei răspândiri dinspre nord. Dicționarul spune că ar fi „bazin cu apă
sau iaz special amenajat pentru creșterea și reproducerea peștilor”; o fi, în Ungaria. În zona de nord a hărții
noastre avem aproape numai „heleștee”, și nu ne putem imagina că argeșenii vor fi fost atât de harnici; cuvântul
probabil oricum ar trebui înţeles în sensul că „are pește”.
Un sens practic identic are cuvântul „iaz”, doar că este de origine slavă. Și el este distribuit numai în nord,
intercalat cu „eleșteele”, doar că este prezent mult mai rar.
Figura 9.
Terminologia resurselor de apă potabilă.
Suport hidrografic (liniile groase sunt cursurile titulare
de „bazin hidrografic”, vezi şi Fig. 1).
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Un alt capitol al vitalei resurse care este apa se referă la sursa potabilă (Figura 9). Principalii doi termeni de
referinţă, „fântână” şi „puţ”, oferă o veritabilă ghicitoare: de ce anume ar folosi localnicii două cuvinte care au
aparent acelaşi sens, şi, mai mult, au aceeaşi origine etimologică, latină (fontana, respectiv puteus). Ocurenţele
lor în toponimia locală sunt în aceeaşi clasă de mărime (79 de fântâni şi 98 de puţuri), iar distribuţia lor în
teritoriu este relativ omogenă; se poate observa, cel mult, o predominare a fântânilor în sud-est, şi a puţurilor în
nord, ceea ce este oarecum împotriva aşteptărilor, fiindcă stratul de argilă este mai gros în sud, decât în nord. Am
încercat, de la bun început, să-mi explic paralelismul lingvistic prin necesitatea de a defini două instalaţii care
sunt prin ceva fundamental diferite. Fiindcă cei doi termeni sunt, ambii, consideraţi de dicţionare ca fiind luaţi
direct din latină, adică nu vreun împrumut dintr-o limbă latină modernă, am consultat un dicţionar de limbă
latină (Guţu 1983). Fontana înseamna, simplu, „izvor”, căpătând în epocă târzie sensul de „fântână”49; puteus
este o groapă (săpată adânc), un puţ (vertical) de mină, dar şi „fântână”. Plecând de la asemenea observaţii,
sugestia ar fi că fântăna este o instalaţie de mică adâncime, precum ar fi amenajarea de captare a unui izvor,
respectiv un bazin de decantare a nisipului, în tip ce puţul ar fi o „groapă adâncă” ce permite accesul la apele
subterane50, la diverse adâncimi.
Privind din nou harta de la Figura 9, vedem în zona de vest două grupe masive de „fântâni” şi „puţuri”, care par
contrapuse din nişte motive care încă ne scapă. Pentru a încerca soluţionarea misterului, am detaliat vederea
zonei, adăugând relieful şi – element care s-a demonstrat critic – localizarea aşezărilor (conform PDT), realizând
ilustraţia de la Figura 10 (infra).
Analizând Figura 10 vedem, în primul rând, că zona cea mai dens locuită, Valea Strehareţi, nu are deloc
toponime de interes, la acest capitol. Motivul este destul de evident: topografii nu notau decât arareori sursele de
apă din sat (care, prin definiţie, are mai multe), ci pe cele aflate la oarecare distanţă de sate. A doua observaţie
este că „fântânile” se localizează în zone proxime aşezărilor, deci zone care au, teoretic, sursele necesare
susţinerii vieţii unei comunităţi. Din contră, „puţurile” se află, mai toate, în zone fără localităţi, deci în zone cu
resurse de apă sărace. Este vorba despre cursul superior al Iminogului, sau cursurile superioare ale confluenţilor
Dârjovului (Turia sau Chiara), zone în care, în toată câmpia, cursurile de apă nu sunt permanente, secând
sezonier. Dacă am mări puțin cadrul, spre nord, am vedea că același fenomen se petrece pe cursul superior al
Dârjovului, unde încep „puțurile” (chiar dacă mai există sate, dar cu o densitate mică).
Putem beneficia de forța exemplificatoare a Figurii 10 concluzionând – fie și ipotetic – că schema teoretică
propusă la început (fântâna captează un izvor, puțul caută apa freatică) ar putea fi funcțională. Desigur, ar fi de
dorit, complementar, o investigație în zonă, fie și pentru un banal interviu cu fântânarii.
De altfel, conexiunea „fântână”-„izvor” este exprimată direct, în chiar interiorul hărții de la Figura 10, de
toponimul „Fântâna Izvoru Dascălului”. Excepții de la schema propusă se găsesc însă, așa cum vedem prin
exemplul „Puțul Garanului”, de la cursul inferior al Dârjovului, la care se adaugă „Puțul lui S. Gheru”, aflat
aproape de vărsarea râului în Olt, poziție desigur improprie; nu ar avea rost să ne imaginăm că cultura populară
este „consecventă”, așa cum anchetele de teren, de până acum, au demonstrat51. Este suficient, din punctul de
vedere al obiectivelor generale ale acestui proiect de cercetare, să înțelegem condițiile generale de acces la apa
potabilă, și să putem califica diverse micro-regiuni drept „favorabile” sau „defavorabile” locuirii. Cele
„favorabile” sunt și cele mai probabile în depistarea unor situri antice noi. Distribuţia „fântânilor” şi a
„puţurilor” poate fi un indicator în acest sens.

49

Detaliu care ar trebui să dea de gândit asupra epocii decisive de formare a limbii române; am mai susţinut, folosind însă
cu totul alte argumente (Teodor, Stanciu 2009), că este vorba mai degrabă despre antichitatea târzie, nu despre perioada de
funcţionare a Daciei traiane.
50
Bizareria se repetă în limba franceză, practic la fel. „Fontaine” ar veni din latina populară, respectiv fontana, din fons,
fontis – „izvor”, definind o sursă de apă „naturală sau artificială” (deci amenajată). „Puits” vine din lat. puteus, fiind o gaură
verticală în pământ, cel mai adesea zidită, pentru acces la apa freatică (Petit Larousse). Diferențele, aici, sunt ceva mai clare
decât în dicționarele limbii române, și sunt de reținut.
51
Am făcut o astfel de anchetă mai ales pe Valea Oltului, între Slatina și Drăgănești, la întrebarea „care este diferența dintre
o fântână și un puț” primind răspunsuri mai degrabă confuze sau contradictorii. Fără îndoială că tradiția locală joacă
totdeauna un rol pentru o opțiune sau alta.
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Figura 10. Distribuţia toponimelor „fântână” şi „puţ” pe cursul mijlociu al Dârjovului.
Linie întreruptă – limita zonei investigate; stele galbene – localităţi conform PDT.
Suport teren SRTM, cote între 105 m (pe Olt) şi 214 m (colţul de NE).
Relația dintre „izvor” (cuvânt de origine slavă) și „fântână” este clară și într-un număr de nume de sate derivate
din primul. Astfel, de exemplu, două sate „Izvoarele” (de Sus, respectiv de Jos) se află pe valea inferioară a
Iminogului, asociindu-se unor toponime precum Valea Fântâneaua (4 km NV), Valea Groapa de Fântână (2 km
VNV), sau Izvoranca (5 km ESE), cel din urmă fiind însă, după toate aparențele, un toponim de hotar. În aceeași
zonă de la est apar toponime cu combinații doar aparent contradictorii, precum „Puțul lui Dinu Isvoranu”,
respectiv un puț făcut, în bazinul superior (și sec) al Călmățuiului de un locuitor din satul Izvoarele.
Izvoarele menționate de toponimie nu se referă niciodată la obârșia unui mare curs de apă (de obicei sec, în
câmpie existând mari oscilații sezoniere, mai ales pe cursurile superioare), ci se referă la izvoare mici, dar cu apă
permanentă, aflate în lateralele văilor principale, beneficiind de ieșiri la suprafață ale apelor subterane, mai ales
datorită diferențelor de nivel între platou și baza luncii, deci mai ales pe văile principale, fiindcă sunt mai adânci.
Asemenea izvoare există frecvent în sate, unele dând localităților și numele, asigurând nu doar o suplimentare de
apă, dar, mai important, apă proaspătă, direct din pânza freatică. În fapt, existența unor astfel de izvoare explică,
de multe ori, chiar poziţionarea localității, deși ele nu sunt menționate pe hărți. Un astfel de caz se află, pe traseul
graniței romane, la Putineiu, lunca fiind puternic alimentată din lateral, transformând-o în mlaștină. Satul a fost
abandonat în timpul războaielor de la finalul veacului al XVIII-lea (vezi harta Specht), dar locuirea a fost reluată
curând după aceea (harta Szathmári arată un sat de dimensiuni normale), probabil tocmai datorită existenței
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izvoarelor, care și astăzi curg pe ulițele înclinate ale satului. Morala? Fortul de la Putinei avea deci resursa
necesară de apă potabilă, mult mai aproape (100 m) decât cursul Călmățuiului (1 km).
Pentru a epuiza setul de opțiuni în materia apei potabile, să amintim și „cișmeaua” turcească, foarte puțin
caracteristică zonei (6 cazuri pentru întregul perimetru studiat). Chiar numele unicei cișmele de la Figura 10 –
Cișmeaua lui C. Pavlovici – sugerează o influență târzie, după jumătatea secolului al XIX-lea52. Cișmeaua de
Muntenia nu este construcția impunătoare pe care o vedem în satele dobrogene53; este mai degrabă o traducere
grăbită, o adaptare strict verbală a realităților unei epoci, așa cum mărturisește un toponim de pe terasa Dunării –
„Pârâul cișmelelor”, adică, mai pe românește, valea cu izvoare (fiindcă nu există un curs de apă propriu-zis).

Piatra
Am cercetat până aici toponimistica ce privește două resurse cheie pentru construcția unei frontiere fortificate,
respectiv pădurile – care nu oferă doar protecție strategică, ci și lemnul de construcție sau pentru foc – și apele,
care condiționează orice societate umană. Vom face acum o mică investigație asupra altor materiale de
construcție. Nu mă voi referi la cel mai răspândit dintre ele, anume argila, care este peste tot, în cantități
nelimitate. Piatra este însă o resursă foarte rară, în câmpie, așa că numele care sugerează resurse de acest tip
mi-au atras atenția încă din faza inițială a colectării datelor.
Am adunat la Figura 11 toate toponimele din spectrul pietrei și pietrișului, cremenea și gresia fiind singurii
termeni specifici pe care i-am identificat (posibil unii mi-au scăpat). Am adăugat acolo carierele de pietriș
menționate de un articol din Marele Dicționar Geografic al României, pentru a avea o imagine cât mai completă
a resurselor de gen, pe teritoriul studiat. Am adăugat pe această hartă și poziționarea fortificațiilor romane de pe
cele două aliniamente – Alutanul și Transalutanul – fiindcă tematica este corelată nu doar construcției de
fortificații, ci și – potențial – construcției de drumuri.
Surprinzător poate, densitatea de toponime de interes este mai mare în jumătatea sudică decât în cea nordică;
motivul mi se pare destul de evident: prezența uzuală a unui element în peisaj nu va produce toponime; numele
proprii tind să remarce trăsăturile sau evenimentele deosebite. Ne aflăm aici – grosso modo – pe teritoriul
tradițional al județului Teleorman (care excludea linia Oltului) – la foarte mare distanță nu doar de orice urmă de
piatră (de căutat dincolo de râul Argeș, sau dincolo de Dunăre), dar departe și de marile cursuri de apă care ar
putut favoriza transportul lor.
Singura localitate numită Piatra se află pe cursul final al Călmățuiului. Localitatea este atestată, cu acest nume,
încă din prima parte a sec. al XV-lea (Drăgana 2011), deci nu este vreo improvizație recentă și nici nu se supune
normelor actuale ale limbii. Din datele care îmi stau la dispoziție nu rezultă că ar fi vorba despre „piatră”, ci
despre pietriș (și nisip). De altfel, Marele Dicționar Geografic (vol. 5, s.v. Teleorman, p. 584, col. 2) amintește
despre carierele de pietriș de pe „moșiile” Putineiu, Ulmeni, Piatra și Lisa, toate închise într-ul perimetru restrâns
din colțul de SE al zonei analizate, dovadă că fenomenul este micro-regional; mai mult, el se delimitează strict în
lungul cursurilor Călmățui și Urlui (vezi Fig. 11). Perimetrul se află în exteriorul graniței romane studiate, însă
despre cazul Putineiu se întâmplă să am vești recente: o monedă emisă de Marcus Aurelius54 a fost găsită, sub
52

Când se introduce reforma numelor proprii, cetățenii primind de acum, indiferent de originea lor socială, un nume de
botez și unul de familie.
53
Am întâlnit foarte recent (aprilie 2016) și excepția, punctul „Cișmele” din satul Segarcea din Deal (absent din hărți),
având organizarea tipică a fântânilor turcești, și deloc de mirare, satul aflându-se pe granița fostei raiale de Turnu.
54
Vechiul meu colaborator de la Muzeul Județean Teleorman, dr. Pavel Mirea, mi-a trimis fotografia, permițându-mi astfel
să identific emisiunea (RIC III 70, emisă în 162/3). Denarul este în excelentă stare de conservare, circulând puțin înainte de
pierdere, ceea ce, desigur, pune serioase probleme cronologiei generale a limes-ului. Nu avem certitudinea că ea a fost
pierdută de un militar roman şi nu de un localnic. În zonă se cunoaşte un sit Chilia-Militari (neexplorat), la est de Băduleşti
(Teodor et al. 2015, 126 cu Fig. 19, punct 106 şi lista de la p. 134, notat Măgura), adică peste apă faţă de poziţia descoperirii
monedei. Relaţia dintre aşezările „autohtone” şi aşezările militare romane este încă un lucru destul de neclar.
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terasa dreaptă a Călmățuiului, între satele Putineiu și Florica, în lunca inundabilă, adică în zona fostei exploatări
de pietriș. Fosta carieră, identificată pe ortofotografie la cca 2 km ESE de fortul roman, este posibil să fi fost
folosită de romani, cel puțin în faza inițială, constructivă. Până relativ recent – la mijlocul sec. XX – arealul era
și puternic împădurit, putând fi folosit și pentru lemnul necesar lucrărilor de construcţie.
Figura 11.
Terminologie referitoare la piatră și
alte materiale de construcție.
Carierele de pietriș după Marele
Dicționar Geografic.

Părăsim deci proximitatea Dunării cu informația că „piatra” ar putea fi „pietriș”; dar nu în toate cazurile. „Stâlpul
de piatră” nu poate fi din pietriș, nici fântânile de piatră menționate de hărți. Prezența unei fântâni de piatră, pe
malul Sâiului, nu este de natură să surprindă, pentru că Oltul este un excelent vehicul de transport, mai ales spre
vale; nu putem însă să nu observăm că punctul se află în fața Slăveniului – cel mai important fort roman al
Olteniei. Nu trebuie să excludem posibilitatea ca în fața fortificației să fi existat un pod cu picioare de piatră,
astfel încât materialul de construcție al fântânii să fi fost... local. Cealaltă fântână, de la Trei Salcâmi, se află
departe și de cursul Vedei, și de drumurile actuale, dar foarte aproape de un drum vechi, consemnat în PDT.
Tot la est de limes, dar mult mai la nord, pe Teleormanul mijlociu, avem o Piatra Oancea și Pădurea Petrican,
toponimul din urmă având o conexiune tematică discutabilă. Tot pe Teleorman, dar și mai sus, avem un grupaj
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de trei toponime, din care o Vale Pietroasă, o Vale Pietroasă Mică, și o Vale Petroia, ultima consemnată pe harta
Szathmári, o binevenită explicitare a toponimului recent, care astfel s-ar referi la o piatră (mai mare). Valea
Pietroasă are și o replică în bazinul Argeșului, la capătul nordic al hărții noastre.
La vest de limes avem, de la sud la nord, un Lac Pietrosu (pe Călmățui), o Valea Pietrii (în dreapta Bratcovului),
și o Valea de la Piatră (în apropierea fortului Izbășești). În nici unul dintre cazuri nu avem certitudinea că
toponimul numește „pietre”, şi nu „pietriș”. Toponimele care exprimă explicit pe cel din urmă se grupează – fals,
după cum am văzut – doar pe sectorul central al hărții. La est de limes găsim Valea Pietrișu – un afluent al
Tinoasei –, pădurea cu același nume, dar și un toponim – La Pietriș – care pare să indice cu mai multă precizie
localizarea resursei naturale55. Alte două toponime care invocă pietrișul se află într-o micro-zonă la vest de
limes, între cursurile Dorofei și Plapcea – Drumu Pietrișului56 și Dealul Pietrișului. În aceeași micro-zonă
cunosc, din teren, exploatările de pietriș57 din perimetrul comunei Icoana, respectiv la nord și vest de confluența
Plapcea-Vedea, pentru care însă nu există un reper toponimic specific58.
Din categoria limbajului specializat avem doar doi termeni (identificați de mine), anume cremenea și gresia.
Cremenea – echivalentul popular pentru silex sau, mai generic, o piatră dură – nu poate fi o resursă locală. Pe
terasa stângă a Văii Urlui există o Măgură cu Cremene, care nu pare a ridica probleme speciale (în afară de cele
arheologice). Terasa Bratcovului, de la marginea oraşului Roşiori, se numeşte, pe ambele părţi ale râului, Dealu
Cremenei (PDT), dar mai spre vest, în plin câmp, DTM consemnează un Deal Cremeneț, toponim poziționat
exact acolo unde noi știm, din câmp, un tumul59, fapt care ar explica oarecum și numele. În fine, o ultimă
ocurență se produce într-o zonă ușor bizară, la obârșia Călmățuiului sec, cu un nume misterios și provocator: La
Lacul cu Cremene.
„Gresia” apare de mai multe ori, dar într-o singură zonă şi în legătură ce aceeaşi localitate, Gresia (având în plus
un deal şi o pădure cu acelaşi nume). Satul pare nou, fiindcă lipseşte de pe harta Specht; el apare pe harta
Szathmári, însă cu numele Greci. Nu este clar când şi-a schimbat numele şi de ce; doar că, de la A Treia Ridicare
Austriacă figurează sub numele actual60. Din ancheta făcută între localnici asupra numelui satului nu am obţinut
o informaţie clarificatoare; sunt invocate împrejurări legendare, când cutare domnitor, însoţit de armia lui
eliberatoare, ar fi găsit în apa Vedei o piatră mare de gresie. Detaliul cu apa râului este interesant, măcar că de
55

În imediata apropiere a acestui punct Planul Director de Tragere face unica consemnare a unei intenții de fondare, scriind
„Loc pentru satul Pietrișul”. Satul nu s-a mai construit, dovadă că românii nu au fost niciodată prieteni cu planificarea. Ne
putem însă pune întrebarea de ce anume se intenționase acest lucru? Nu tocmai din cauza resursei de material de
construcții?
56
Dativul este mai degrabă confuz, nefiind clar dacă este drumul „pe care se aduce pietrișul”, sau este un drum făcut cu
pietriș.
57
„Pietriș” este termenul generic. Nu este însă un pietriș de râu, ci o rocă slabă, friabilă, în amestec cu un sol mai nisipos
(tot așa, nu este „nisip de râu”). Este interesantă mențiunea pe care am găsit-o în Monografia comunei Piatra, invocată mai
devreme (Drăgana 2011); se spune acolo că „în depozitul loessoid /gros de 25-30 de m, scrie în altă parte/ se găsesc trei,
patru orizonturi subțiri de luturi de culoare cărămiziu-roșcat. Stratul de loess /acest strat roșcat/ a constituit multă vreme
materia primă pentru construirea locuințelor”. Este probabil motivul pentru care se lucrează și astăzi la carierele de la
Icoana, deși aspectul lor este mai degrabă unul industrial. Fotografia publicată de mine în monografia transalutanului de
câmpie (Teodor 2013, 140-141, fig. 53) arată, într-adevăr, imediat sub stratul vegetal, un nivel roșiatic destul de intens,
urmat, în jos, de strate argiloase mult mai deschise (gălbui și gălbui-deschis). În folclorul arheologic, straturile roșiatice se
numesc „de pădure”. Istoria cuaternarului, marcată de mari fluctuații climaterice (cu glaciațiuni și inter-glaciațiuni) ar putea
explica structura care alternează strate roșii și gălbui ale depunerilor de loess.
58
Cariera de nord, azi abandonată (datorită insistențelor noastre) se află în punctul Ursoaia, pe care avem o așezare de epocă
romană, recent înregistrată în RAN (127359.01).
59
Neconsemnat pe hărți și nevizitat de noi, fiind prea departe de linia valului pentru a prezenta interes pentru actualul
proiect de cercetare.
60
O sursă contemporană cu notele arheologice ale lui Pamfil Polonic, care îl menţionează cu acelaşi nume. Notele
topografului sunt anterioare anului 1900, fiindcă nu menţionează biserica satului, deşi aceasta este practic făcută peste
şanţul de apărare nord-vestic al fortului. Biserica s-a sfinţit în 1902, cf. surselor Internet, iar construcţia a durat unul sau doi
ani (vezi http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=9183). Ridicarea bisericii satului atât de târziu este o dovadă
indirectă că satul era nou.
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veo câţiva ani susţin că poziţia bizară a valului şi a fortului, în lunca Vedei, este de pus în legătură cu un vad61
prin care romanii permiteau accesul barbarilor în imperiu, deci un punct de vamă; însă că aici ar fi existat chiar
un picior de pod, din ciment, nu m-am gândit până acum, când scriu aceste rânduri. Nu cred că ar fi atât de
imposibil de imaginat ca o placă de ciment să fie confundată cu o piatră de gresie, de către o populaţie care nu
ştia cum arată nici una, nici cealaltă. La urma urmei, este mai plauzibil să vorbim aici despre un pod roman 62,
decât despre piatră de gresie...
Aruncând acum o privire de ansamblu asupra harţii de la Figura 11, constatăm un lucru curios: deşi resursele de
piatră, consemnate în toponimie, sunt rare – aşa cum era de aşteptat –, majoritatea lor se află pe o linie din
imediata apropiere a graniţei romane; mai mult, ele par să sugereze rute între forturile romane de pe cele două
aliniamente: Stâlpul de Piatră între Putineiu şi Racoviţa; Valea Pietrii şi Fântâna de Piatră între Gresia şi Slăveni;
Lacul cu Cremene între Crâmpoia și Romula; Drumu Pietrişului şi Dealul Pietrişului între segmentul median al
Transalutanului de câmpie şi Acidava. Aceste observaţii sunt departe de a constitui vreun soi de certitudine, ci
indicii de căutare pentru viitoarele cercetări ale căilor de legătură dintre cele două aliniamente militare.

Terminologie militară
Voi începe analiza terminologiei militare de la lucrurile cele mai evidente, precum „cetate” sau „redută”.
Toponimul „cetate” este cel mai frecvent asociat fortificaţiilor romane, iar aceasta nu doar pe zona cercetată aici.
Avem, astfel, „Cetatea Franceză” pentru Putineiu, „La Cetate” pentru Urlueni şi „Pârâul Cetăţii” la Săpata de Jos
(numind însă valea alăturată) – vezi Figura 12. Cel din urmă este oricum o creație lingvistică relativ recentă,
fiindcă apărea pe harta Szathmári drept Valea Tutiana63. Avem în listă alte câteva binecunoscute obiective,
precum Cetatea Turnului, toponimul Cetatea pentru fortificația getică de la Sprâncenata, Cetatea Cazacilor de
lângă Roșiori, Dealul Cetăței lângă punctul anterior, Dealul Cetatea pentru fortificația getică de la Albești. Ceva
mai misterioasă rămâne situația pentru satul Cetatea de pe cursul Tinoasei, a văiugii de pe partea opusă a văii
principale, numită Valea Cetății (care probabil ar trebui citită drept „valea care duce spre cetate”). Ambele însă
par să aibă legătură cu o movilă mare, impunătoare, numită Măgura Cetatea (în afara perimetrului studiat, spre
est), o arătare neobișnuită în câmpie, măsurând 114 x 49 x 6 m, aflată însă la peste 2 km est de sat, aproape de
marginea terasei Teleormanului, adică cursul următor spre răsărit. Despre această măgură nu pot spune prea
multe, nici măcar dacă este o creație a naturii (este sus pe platou, deci nu prea poate fi un martor de eroziune) sau
a omului (este prea mare pentru un tumul, are o poziție atipică pentru fortificațiile preistorice). În fine, sugestia
de „cetate”, pentru cultura populară, este sufucient de puternică pentru a-i justifica numele.
„Redută” este un termen mai puțin uzual pentru a marca o cetate, dar este relativ frecvent, cel puțin în această
parte a țării. Originea sa este desigur modernă, sub influența terminologiei militare a sec. al XVIII-lea64.
Termenul apare pentru a desemna fortificația getică de la Pleașov, numită Reduta Neamțului65, dar și pentru
61

Locul este un vad natural, folosit ca atare până la jumătatea sec. XX, drumul venind dispre Ciocul trecând râul spre
Ştirbeţ, în acest punct.
62
Va fi mult mai greu de găsit, decât de argumentat. PDT consemnează trei cursuri ale Vedei, lângă sat: cel de la marginea
estică a luncii (actual), unul intermediar, numit „Vedea Veche”, şi un braţ mort (parţial vizibil pe ortofotografii), spre malul
occidental al luncii, desenat de topografi, dar nenumit (normal, nu avea toponim). Cele trei cursuri se apropie doar într-o
zonă de la NE de sat, care este probabil şi zona recomandată pentru căutări; din nefericire, zona este parţial împădurită, aşa
că va fi foarte dificil...
63
Nume probabil derivat din numele satului aflat imediat la nord, Tițiești, sau, mai degrabă invers, fiindcă valea este
atestată (cartografic!) înaintea satului, pe care îl găsim doar pe PDT.
64
Harta Specht nota „Russ(ische) Redoute” pentru micul fort de la Putineiu, făcând desigur o confuzie, dar completând
cercul confuziilor cu „Cetatea Franceză” din sursele mai târzii.
65
Pe PDT, adică „a austriacului”, desigur – o altă confuzie de utilitate, mărturisind însă similitudinea morfologică a
forturilor moderne cu cele antice.
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forturile romane de la Reduta Tătarilor (Crâmpoia) și Reduta Albu (Izbășești, PDT). Din anchetele făcute în
teren am aflat și de o altă „redută” (fără determinativ), care s-ar fi aflat pe Dealul Redea, acolo unde astăzi există
un institut de cercetări agricole, pe șoseaua dintre Albota și Pitești, dovadă că, cel puțin acum jumătate de veac,
cuvântul avea încă o anume notorietate.
O concluzie, până acum, este că toponimele compuse cu „cetate” și „redută” ar trebui luate în serios de
arheologi, fiindcă, dacă nu indică cert o fortificație, sigur indică o anomalie care, cel puțin în alte epoci, a sugerat
locuitorilor ceva marțial, fiind de interes patrimonial garantat.
Figura 12.
Terminologie militară în evidenţa toponimică din zona
de referinţă.

Între termenii populari care pot marca locul unei fortificații se numără și „palanca” (var. „palangă”). Citez aici
explicația din DEX 2009, care este cea mai scurtă dar și cea mai cuprinzătoare: „(Înv.) Palisadă. ◊ Expr. A
face (sau a da ceva) palancă (la pământ) = a culca la pământ, a doborî”. Ancheta de teren a demonstrat că
localnicii nu cunosc sensul de „palisadă”, nici măcar pe cel de „gard”, ei folosind cuvântul doar în sensul „pus la
pământ (de vijelie)”, referindu-se la păduri și la culturi agricole. Mare dezamăgire, nu-i așa? Pădurea Palanca,
cea aflată imediat la sud de fortul roman de la Crâmpoia, are o poziție excelentă, sugerând că traversarea luncii
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de vărsare a Dorofeiului s-ar fi făcut la adăpostul unei palisade. Acolo am și făcut ancheta lingvistică, în comuna
Nicolae Titulescu...
Concluzia de mai sus este însă șubrezită de două cazuri, din perimetru sau din proximitate, în care toponimul
„Palanca” numește cert o fortificație; nici unul dintre cele două cazuri nu figurează în evidența toponimică de
sorginte cartografică, ci în evidența arheologică. În afara perimetrului de studiu, dar deloc departe, pe
Teleormanul mijlociu-inferior, la Trivalea Moșteni, LMI consemnează o fortificație getică timpurie în punctul
La Palancă. Pe DTM punctul figurează drept Coasta lui Țandără, dar pe Planul Director de Tragere (PDT) citim
„Netoții Vest (Palanca)”, arătând și altceva: ce viață scurtă au toponimele minore (uneori), fiindcă s-au schimbat
trei nume în jumătate de veac. Al doilea caz se află însă în teritoriul de studiu, imediat la SE de orașul Roșiori,
unde în urmă cu 15 ani a fost identificată o fortificație elipsoidală, lungă de 125 m (la exterior, pe șanț) și lată de
cca 108 m (incert, forma fiind tăiată de un canal de drenaj), într-un punct cunoscut de localnici drept Palanca. În
zonă se mai afla un grup de tumuli, iar în arătură s-au găsit fragmente ceramice preistorice dar în rest atipice66.
Ansamblul se află pe malul occidental al Vedei, în aval de Roşiori, adică dincolo de apă față de toponimele
înregistrate cartografic. Nu exclud ca numele să fi „migrat” peste apă, după consistentele modificări aduse
peisajului pentru desecarea zonei. În zona de la est de râu însă – o zonă puternic împădurită și azi, și cât se poate
de inundabilă – este puțin probabil să avem fortificații (deși situația de la est de Roşiori este complicată şi
înseamnă la prudență).
În același spirit al colectării termenilor cu posibilă rezonanță militară, am inclus în selecție prisăcile şi stupinele;
cei doi termeni sunt sinonimi şi ambii cu etimologie neclară (foarte probabil cuvinte de origine totuşi diferită,
ceea ce ar explica supravieţuirea lor paralelă). Dicționarele nu sunt de mare ajutor, aceastea precizând doar că
„priseaca” este o pădure tăiată și lăsată pe loc (cu evidentă intenție de a bloca un acces), putând avea însă și
sensul de stupărie (Scriban 1939). Ambele toponime sunt relativ rare, în perimetrul de investigaţie, cu
predominanţă în jumătatea (mai ales treimea) nordică, din simplul motiv că apar în zone puternic împădurite.
Acest fapt sugerează că sensul de referinţă este cel militar, nu cel apicol. De altfel, studiile realizate pentru
Transilvania arată clar că sensul lor este precumpănitor militar (Ţiplic 2002), iar distribuţia toponimului în
Moldova montană sugerează tot funcţiunea militară, respectiv blocarea unei rute de acces (v. Prisaca Dornei,
zona fiind prea rece pentru a creşte albine). În Ţara Românească localităţile cu acest nume (în forma Priseaca)
au, de obicei, o poziţionare la intrarea în munţi, cum ar fi cele din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, sau chiar
într-un culoar montan, cum este în jud. Argeş, localitatea din jud. Olt (care figurează la Fig. 12) fiind singura
excepţie, localizată fiind la câmpie.
În concluzie, prisăcile şi stupinele vor fi păstrate în acest tablou general al terminologiei de interes militar, pentru
a contribui, eventual, la conturarea unor trasee de interes strategic.
„Optaşi” este o raritate toponimică; Google Earth nu arată nimic similar. Numele de familie Optăşanu, deşi de
găsit (de pildă pe Facebook), este suficient de rar pentru a nu figura în singura bază de date pentru nume de
familie româneşti (http://nume.ottomotor.ro/), deci nu i se poate studia repartiţia teritorială, dar cele mai mari
şanse este să provină de undeva de pe Vedea superioară sau mijlocie; de acolo vin singurele toponime de acest
fel. Pe Vedea mijlociu-superioară, în amonte de confluenţa Vediţei, există numele comunei Optăşi-Măgura, ceva
mai la nord găsim originalul – satul Optaşi, iar de pe interfluviul vestic avem toponimul Optăşanca, foarte
probabil numele unui hotar. Circa 20 de km mai la nord, dar tot pe dreapta Vedei, avem un alt grup de interes,
respectiv, de la vest spre est: satul Optăşani, toponimul Ostăşani (sic!) şi localitatea Cătănoi. „Optăşani” ar putea
fi înţeles ca „băjeniţi din Optaşi” (vezi supra)67. „Ostășani” este un toponim, are poziție intermediară între cele
două localități menționate, adică o poziționare tipică pentru un hotar. Avem deci un sat „Optășani” și hotarul său
– „Ostășani”. Devine interesant... Și mai interesant, satul aflat imediat la est se numește Cătănoi... Fără aceste
coincidențe bizare nu aș fi avut curaj să gândesc mai departe, ca să nu ajung prea departe; dar topografii nu sunt
filologi, ca să traducă Optășani în Ostășani, oricât ar fi de tentant, respectiv de a aduce Optaș din lat. optio (un
66
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grad inferior în armata romană). Alăturarea numelui de Cătană pare să indice termenii unei rivalități comunitare
și este exact motivul care m-a făcut să mă gândesc la optio, oricât ar fi de riscant.
„Cătană” este de origine maghiară, iar distribuția teritorială sugerează difuzarea dinspre nord spre sud.
Ortografia cuvântului poate fi oricare dintre „catana”, „cătană” și „cătana”. Evident, fără coincidența explicată
mai sus, el nu ar fi ajuns pe această hartă, fiind un cuvânt care se referă la bărbații care au făcut armata (și
eventual au primit beneficii), lucru care, în sine, nu este de interes pentru ancheta noastră.68
Harta de la Figura 12 este una dintre multele care se adaugă bagajului de sugestii pentru căutarea unor trasee de
legătură dintre Limes Transalutanus și Limes Alutanus, mai ales pe segmentul nordic, mai expresiv decât cel
sudic.

Eroi și alogeni
Rămânem în perimetrul marțial, vorbind în primul rând de nume etnice relevante în identificarea monumentelor
istorice. Cazul cel mai bine edificat, în evidența pre-existentă, este cel al jidovilor. Reluând aici doar explicația
esențială, vorbim despre un personaj colectiv creat de mentalitatea populară, pe urma textelor din Vechiul
Testament care sugerau că primii oameni era uriași69, deci „evrei”70, numiți pe limba poporului jidovi. Versiuni
ale mitului se pot referi la novaci sau chiar la tătari, dar fiindcă dosarul istoric este deja făcut 71 nu am să intru în
detalii.
Pentru Limes Transalutanus avem cazul Jidova, de pe segmentul premontan al graniței, care ilustrează relevanța
termenului pentru obiective romane. La sud de râul Argeș termenul „jidov” apare o singură dată, în bazinul
mijlociu al Burdei, ca „Valea Jidovului” (PDT) – vezi Figura 13. Consultând LMI am constatat că există și o
Măgură a Jidovului, la baza văii, în lunca Burdei72, respectiv un tell eneolitic. Avem încă o dovadă că „jidovul”
este un indicator arheologic de încredere.
Cuvântul apare însă și în forma sa prescurtată – „jid”, amintită de dicționare – în bazinul Dârjovului, ca o
pereche, Valea și Pădurea Jidului. De această dată LMI (2010, jud. Olt) nu a mai fost de ajutor. Valea este
afluent stânga al Dârjovului, în dreptul satului Brebeni-Români, iar imediat la nord de confluență vedem un
promontoriu foarte interesant (în chiar dreptul inscripției Pădurea Jidului, pe DTM), mai înalt decât
împrejurimile. Zona nu poate fi cercetată pe ortofotografii, fiind şi acum acoperită de pădure, ceea ce, desigur, a
contribuit la neidentificarea obiectivului. Am realizat însă două secţiuni altimetrice, profitând de cel mai nou
suport pentru model teren, cu o rezoluţie mult peste cele anterioare (Figura 14). Consider că probabilitatea de a
avea acolo un monument istoric drept considerabilă, fineţea modelului teren permiţând chiar o tentativă de
delimitare a sitului, funcţie de oscilaţiile de nivel care nu par să aibă legătură cu conformaţia naturală a terenului
(foarte evidentă pe axa longitudinală, VSV-ENE).
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O explicație surprinzătoare am găsit după finalizarea acestui studiu. Mircea Tomescu (1944, 6) cita un descântec „de
întors”, în care „catana” (în această ortografie) este un „animal care face rău oamenilor”. Tomescu asociază termenul
latinescului catus (motan cf. Guțiu), care a dat chat în franceză dar cătușe în aromână, cu sensul „pisică”; am găsit
confirmarea acestui înțeles în dicționarul Papahagi, p. 356. Cel puțin în unele cazuri explicația poate fi validă (de ex.
Pădurea Cătanei, care se adaugă astfel listei pădurilor „de groază”, din aceeași zonă geografică), dar îmi este greu să cred că
sătenii se puteau numi pe sine astfel; majoritatea toponimelor cu „cătane” sunt sate.
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Textul fundamental se găsește în Facerea (6.4): „În vremea aceea s-au ivit pe pământ uriaşi, mai cu seamă de când fiii lui
Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor şi acestea începuseră a le naşte fii: aceştia sunt vestiţii viteji din vechime”.
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Greșit, desigur, câtă vreme „poporul ales” există doar de la sacrificiul lui Iacov, re-numit Israel (Facerea 32.28).
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Croitoru 2007, 156-174.
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Tell de formă rotundă (60 x 58 m, dimensiuni după ortofotografie), cod TR-I-m-B-14197.02.
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Figura 13.
Alogeni și legende.

Cu prilejul redactării cărţii care a pregătit acest proiect de cercetare am remarcat frecventa incidenţă a
etnonimului „tătar” de-a lungul limes-ului, în fapt chiar coincidența cu unele fortificații romane73; este vorba
despre Reduta Tătarilor, care este toponimul pentru fortul de la Crâmpoia, Poiana Tătarilor, care se află imediat
în spatele fortului de la Izbășești (adică spre nord, însă zona astăzi este reîmpădurită) și de Movila Tătarul, care
este mai problematică. Aici, la confluența Plapcei cu Vedea, într-o poziție neîndoielnic strategică (valea relativ
largă a Plapcei fiind o rută ideală spre Olt), nu a mai putut fi identificată o fortificație, fiindcă terenul pe care se
afla Movila Tătarul (consemnată în PDT) este astăzi complet distrus de intervenții din ultimele decenii, însă este
cert că imediat alături, spre nord-vest, există o așezare de epocă romană, numită Ursoaia, după cel mai apropiat
toponim74. Și cum este foarte puțin probabil ca „tătarul” să se refere la o așezare (care nu prezintă nimic frapant),
73

Teodor 2013, 46-49, 75, 95 (etc.; vezi indexul lucrării). La momentul respectiv, deși știam lucrarea lui Costin Croitoru,
citată supra, nu observasem „detaliul” că tătarii sunt termeni asociați fortificațiilor vechi, alături de uriași, novaci și jidovi.
74
Vezi articolul „Stadiul identificării așezărilor civile...”, în acest volum.

180

Teodor
rămân la prima impresie de pe teren, conform căreia în buza acelui deal ar fi existat o garnizoană romană, sau cel
puțin o movilă de dimensiuni impresionante.

Figura 14. Secţiuni altimetrice peste Pădurea Jidului.
Proiecţie Stereo 70, suport DEM Alos Pasar (rezoluţie 12,5 m).
Săgeţile roşii indică limitele probabile ale amenajării.
Ancheta toponimică a mai colectat câteva nume din teritoriu, care nu au vreo legătură cauzală cu granița romană,
cel puțin pentru cazurile aflate la est de linie; așa ar fi Valea Tătarului. Toponimul este de găsit pe Planul
Director de Tragere, însă astăzi același loc se numește Valea Scoroaica Băcăniile (sic). Valea este afluent al
Zâmbreascăi, care se varsă în Burdea, și se află imediat la est de satul Zâmbreasca, pe teritoriul căruia figurează
un singur monument istoric, aflat însă la nord-vest de localitate, nu la nord-est, unde se află valea invocată. Nici
cercetarea ortofotografiei nu a dat vreo sugestie asupra obiectivului care ar fi inspirat localnicilor un nume atât
de marțial unei văi atât de mici.
Numele satului (vechi) Tătărăi poate ar fi fost mai greu de atașat grupului tătarilor (deşi înseamnă „tătarii mari”),
dacă nu ar fi, astăzi, un cartier al Scorniceștilor, adică un sat înghițit de vatra natală a celui mai iubit dintre
cismari75. Săpăturile de la Scornicești, din perioada postbelică, au scos la iveală una dintre cele mai importante
așezări de epocă romană, fie ea și alocată așa-numitei culturi Chilia-Militari; iar unul dintre cele trei situri „de la
Sconicești” se află exact la Tătărăi76. Se pare că „barbara” cultură – în optica arheologilor români77 – ChiliaMilitari, mai exact rămășițele ei vizibile, i-au impresionat pe localnici suficient cât să arate că satul lor „este din
vechi”, adică rasă de la începutul lumii. Încă o dată se confirmă valoarea de indicator arheologic al numelui
tătarilor, în Muntenia de vest.
De la Tătărăi la Tatarici nu mai este decât un pas fonetic și ortografic foarte mic; geografic însă – este departe.
Găvanul cu acest nume, conform aşteptării, se află pe stepa sudică, din preajma Dunării, la cca 4 km est de locul
unde troianul traversează Valea Suroaia. Forma numelui sugerează o poreclă, cu trimitere la o persoană anume
(ca multe alte găvane), ceea ce îl scoate din zona de interes arheologic.
Numele turcilor sigur nu ar fi apărut pe lista scurtă de indicatori etnici de uz arheologic fără o împrejurare din
aprilie 2015. Căutam atunci să restabilesc locul exact în care se descoperise patella de la Socetu. Cu largul
concurs al primăriei Stejaru, am cunoscut un pensionar care participase la săpăturile de salvare (nupublicate!)
conduse de Emil Moscalu, la finalul anilor ´60, ca urmare a descoperirii accidendale (lucrări de terasare) a
75

Tătărăi fiind, în interbelic, un sat de trei ori mai mare decât Scornicești.
Bichir 1984, harta de la Planșa I/1, punctul 12.
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Vezi totuși Teodor et al. 2015, care reprezintă începutul unei repoziționări.
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singurei inscripții de pe granița de câmpie. Așa am ajuns pe terasa Vedei, de la nord de sat, încercând localizarea
vechii necropole78. Pe teren fiind, mi-am adus aminte că mica vale dinspre vest se numea „Valea Turcilor”, deci
necropola se afla pe o fâșie de pământ între amintitul toponim și valea cea mare a Vedei; iar când mi-am adus
aminte mi-am și propus să verific posibila conexiune.
Nu a fost greu, fiindcă imediat am găsit o a doua conexiune între limes și „turci”: ultimul segment nordic al
graniței studiate, în mahalalele sudice ale Piteștilor, cel care se îndreaptă spre triajul orașului 79, se numește Valea
Turcească, iar fostul sat Turceşti80 se afla pe chiar acea vale, la bună distanţă de oraş, atunci81.
O replică a Turceştilor se află tot pe teritoriul județului Argeș, pe Cotmeana, astăzi trei sate mai sus de forturile
de la Săpata de Jos, adică vreo trei kilometri și ceva82... Repertoriul județean dă, pentru această localitate, doar
un mic tezaur monetar bizantin (care cuprinde o imitație bulgară!)83, greu de pus în legătură cu vreo construcție
monumentală (deși bulgarii nu sunt lipsiți de potențial...).
De altfel, privind harta de la Figura 13 în ansamblul ei, constatăm că majoritatea referirilor la turci nu se află în
partea sudică, cum ne-am aștepta (o raia a funcționat acolo câteva sute de ani), ci în jumătatea nordică. În acea
parte a hărții mai găsim Valea Turculețului alături de Valea Turcu, apoi, din nou Valea Turcului, Măgura
Turcului și Fântâna Turcului (care, culmea, nu este „cișmea”).
Pe lista monumentelor din județul Olt comuna Spineni se laudă cu vreo cinci biserici dar cu nici un sit
arheologic, deci despre perechea Valea Turcu și Valea Turculețul putem spune doar că în unghiul lor se închide
un platou împădurit (Pădurea Izvășești) pe care ar putea exista o fortificație (de peste un hectar!), cu o apărare
naturală departe de a fi impresionantă (râpe adânci de 10 m pe două treimi din contur), dar utilă.
Cealaltă Vale a Turcului se află poziționată relativ interesant, pe Valea Cotmeana, față în față cu Valea Albu (sau
Albă), deci în fața cetății Izbășești. Evident, pe aici putea trece un drum de legătură, între fort și teritoriul roman,
dar, desigur, enunțul este acum o pură speculație. Valea este scurtă, având doar vreo 2 km, fiind practic o rampă
de urcare pe terasa dreaptă a Cotmenei, cu o diferență de cotă de cca 40 m. Nu exclud să fie o ravenă amenajată,
așa cum există pe unele „rusca” (pluralul „ruște” mi se pare imposibil, chiar dacă este recomandat de dicționare)
de la Olt, dar lucrul nu poate fi probat pe ortofotografie, valea fiind împădurită.
Măgura Turcului se află în bazinul superior al Pârâului Câinelui, adică într-o zonă puțin propice locuirii, aridă.
Pe teritoriul satului Strâmbeni, comuna Căldăraru, repertoriul județean nu menționează nici o descoperire (nici
măgura)84. De altfel, DTM nu mai reprezintă măgura (care nu se mai vede pe fotografiile aeriene), ci o
consemnează doar ca toponim. Măgura a existat, desigur, fiind consemnată de PDT la cca 500 m nord de
toponimul din DTM, inclusiv cu reprezentarea convențională; pe ortofotografie însă nu se mai vede nimic, nici
în acel loc.
Despre comuna Brebeni și cvasi-absența siturilor arheologice înregistrate am mai vorbit, în legătură cu Pădurea
Jidului. Fântâna Turcului se află pe partea opusă a Dârjovului, în amonte, la numai 2,5 km de vărsarea Văii
Jidului. Punctul se află chiar pe fundul văii numite Vâlceaua Oboga, care merge paralel cu Dârjovul câțiva
kilometri. Surprinzător sau nu, din poziția fântânii, pe direcția nord, se distinge pe pășune o urmă care pare fi a
unui drum, pe o lungime de 560 de m (până la limita arăturii). Hărțile la care am acces nu prezintă aici nici un
drum, deci urma ar putea fi mult mai veche.
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Detalii în articolul dedicat așezărilor, în acest volum.
Comentarii detaliate în Teodor 2013, 94-95.
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Satul Turcești figurează pe coala de hartă a Planului Director de Tragere, nr. 3648, din 1929.
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Azi este cartier de blocuri al Piteştiului şi se numeşte... Războieni.
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necunoscută.
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În ceea ce privește obiectivele aflate în treimea sudică a hărții, aici suntem deja într-o zonă în care turcii – cei în
carne și oase – au fost o realitate istorică cotidiană, timp de secole. Acestea fiind zise, aici eventualul filon
legendar interferează cu realitatea recentă, făcând aceste toponime inanalizabile din perspectiva scopurilor
acestui studiu.
Am introdus în setul de date de la Figura 13 și câteva etnonime cu reprezentări minore. Unul ar fi „neamțul”, cu
varianta „sasul”. La rigoare, cei doi termeni nu sunt echivalenți, dar pe un lot atât de scurt nu are rost să-i
separăm. Ca și în cazul „turcilor”, statistica teritorială este inversă decât cea așteptată. Dacă toponimele invocând
turcii sunt mai multe în nord, departe de pământul „turcesc”, cele referitoare la nemți sunt mai multe în sud,
decât în nord, în zona mai apropiată de Transilvania. În nord avem doar Poiana Conacu Neamțului (cu numele
complet), în triunghiul (larg) dintre satele Constantinești, Scornicești și Isărești, dar in the middle of nowhere.
Astăzi zona este împădurită.
În sud avem un Neamțu (care dă numele unui găvan), care este uzual porecla unui român (re)venit dintr-o zonă
germană (nu obligatoriu Transilvania). Reduta Neamțului, am văzut, este getică, posibil reutilizată militar de
austrieci, de unde, posibil, expresia. Doar Valea Sasului ar putea indica un etnic german, însă fără relevanță
pentru subiectul nostru; toponimul se află practic în Drumu Oii, care lega nordul câmpiei de Turnu Măgurele85,
la o distanță de 5-10 km de terasa Oltului. Prezența „sasului”, aici, poate fi eventual amuzantă, dar nu curioasă.
Mai mult, am instanțe din propria biografie (în armată) când am fost numit, de către locuitori ai sudului,
„Unguru”, doar fiindcă eram ardelean; „Sasul” poate fi rezultatul aceleiași scheme de gândire, pentru un cioban
venit din Mărginimea Sibiului.
„Cazacii” sigur nu ar fi figurat pe această colecţie de „sugestii arheologice”, măcar fiindcă, mie unul, Cetatea
Cazacilor nu mi se pare că ar fi preistorică86, fiind mai probabil să fie atribuită trupelor ruseşti din epocă
modernă87. S-a întâmplat însă acea alăturare, Movila Tătaru şi Movila Cazaciu (cu o formă arhaică a cuvântului),
care a fost un semnal de atenționare.
Exemplele din sud – unde au avut loc numeroase operaţiuni militare, în războaiele anti-otomane, mi se par
neinteresante; de altfel, Măgura lui Cazacu se referă la o poreclă. Dealul Cazacilor şi Piscul Cazacilor, însă,
aflate la sud de Slatina, mi se par interesante, măcar datorită proximităţii lor de Pădurea Jidului; primul toponim
invocat se află la 5 km vest de obiectiv, iar al doilea – la 6 km SV, adică tot pe cursul Dârjovului. Dacă poziţia în
teren a Dealului Cazacilor pare mai puţin interesantă, Piscul Cazacilor stă într-o poziţie bună, similară cu
Pădurea Jidului, în unghiul făcut de Dârjov şi afluentul său din dreapta – Oboga, fiind un promontoriu înalt de 20
de m, lung de 175 m şi lat de 40 m, legat de pintenul de la nord de un coridor lat doar de 18-20 de m.
Am ajuns la eroi și regi legendari. Și ei sunt „străini”, că de aceea sunt și legendari. Nu voi discuta aici
cunoscutele cazuri ale Novacului sau Traianului, primul fiindcă nu face obiectul cercetării, al doilea fiindcă are
deja un traseu bine cunoscut (partea care este cunoscută arheologic este marcată în general și de toponime).
Personajele de care mă voi ocupa sunt rarități toponimice, cel puțin în această zonă.
Unul este Ler, cel invocat într-o bine cunoscută colindă, Leru-i Ler88, care apare într-un singur loc: pe Valea
Cotmenei, la nord-est de satul Urlueni, invocat însă de patru ori în doi kilometri pătrați: Valea Lerul, care
85

Piața principală de oi fiind teritoriul islamic, similar cu perechea Orașul de Floci-Hârșova, de la Dunărea și mai de Jos.
Teza la Turcu 2002, 143, pe foarte modestul sprijin documentar oferit de un articol semnat de I. Spiru, în Materiale, 1969.
Dimensiunile date de Marele Dicționar Geografic (vol. 5, s.v. Roșiori-de-Vede, p. 279, col 1) sunt uluitoare: șanț cu lățimea
de 8 m, adânc tot de 8, dar 10 m spre interior. În același loc din MDGR mai apare mențiunea unei fortificații mici, la sud-est
de oraș, „spre livezi”, cu 66 m pe diametru și „o înălțime de 16 m” (sic). Este posibil să se refere la punctul Palancă,
menționat de mine mai sus (vezi subtitlul anterior), lângă canalul Bratcov, dar dimensiunile nu se potrivesc foarte bine
(fortificația elipsoidală, vizibilă pe ortofotografii, măsoară, pe val, cca 100 m lungime).
87
Poziţionarea în plin câmp exclude o cetate getică (sau preistorică, în general), ca şi prea buna conservare a valului
înconjurător al taberei, vizibil din şosea. În zona de sud apare de două ori şi numele „muscalului” (Găvanul, respectiv
Drumul Muscalui), dar nu am considerat de interes pentru această investigaţie. Am evitat, deocamdată, şi problematica
„ruşilor”, care mie mi se pare locală.
88
Cuvânt problematic, considerat în DEX ca interjecție, ceea ce este absurd și neconform cu explicațiile date de marele
dicționar Academic (2002-2003): „sn [ At: PAMFILE, DUȘM. 0 / V: leriu / Pl: (rar) leruri / E: nct ] (Reg) 1 Timp de care
dispune cineva. 2 (Spc) Moment de apogeu, de plină vigoare din viața unui om. 3 (Prc) Vârstă a căsătoriei. 4 (Îe) A-i trece
86
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debușează în Cotmeana, brațele sale numite Valea Lerul Mic și Valea Lerul Mare, care urcă spre nord-vest, și
Dealul Lerul, în care cele două văiuge sapă. Întâmplător sau nu, părțile superioare ale Lerului Mic și a celui
Mare intersectează cel mai bine conservat val de graniță, dintre Urlueni și Pitești. La nord de Dealul Lerul avem
Dealul Troian (o formă populară pentru Traian, dar cu atât mai autentică), pe care însă valul (deci „troianul”)
este de negăsit. Oricât ne-am teme de coincidențe, trebuie spus că este extrem de puțin probabil; Ler este un
toponim extrem de rar (pot invoca doar satul Lerești, aflat imediat la nord de Câmpulung...; altă „concidență”),
iar poziționarea sa, în interiorul celor 6300 km2, exact peste un val ars, bine conservat, reprezintă un indiciu
puternic. Despre eventuala conivență dintre Ler și istoria romană s-a mai speculat89, discuție în care nu am de
gând să intru, cel puțin nu acum; simpla lui asociere cu un monument roman este, pentru mine, suficient.
Al doilea Domn este Craiul90, toponim care apare de două ori, în bazinul extins al Vedei mijlocii-superioare.
Prima instanță, Drumul lui Crai, se află la doar 1,5 km SV de satul Tătărăi, discutat mai sus. A doua instanță este
Valea lui Crai, aflată la 15 km NE de primul punct. Trăgând o linie între cele două puncte și prelungind-o în
ambele sensuri, vom găsi spre nord-est forturile de la Săpata, iar spre SE orașul Slatina, așezat pe principalul vad
al Oltului de jos, adică spre drumul care duce la Acidava.
O referinţă similară, adică mitică, chiar dacă nu personală, este Podul de Aramă. Instanţele pentru care el poate fi
amintit, în absenţa unei baze de date naţionale, sunt foarte limitate. Într-una dintre hărţile desenate de Pamfil
Polonic, el desemna cu acest nume podul ridicat de Constantin cel Mare la Sucidava-Celei (Teodor 2013, 114115). Un alt toponim similar am găsit pe Internet, lângă Vârful Zăganul din Munţii Ciucaş91. Poziţionarea acestui
Pod de Aramă, din câmpie, este descumpănitoare, lipsind şi grandoarea Dunării, şi măreţia Carpaţilor: la
mijlocul distanţei dintre cursul Plapcei şi al Vedei, traversând modesta Vale a Stufului (cu o profilare de 10-12
m), imediat la vest de Dealul... Perimetrului. Valea este şi astăzi traversată, în acelaşi loc, de un drum (DJ 657,
din judeţul Olt)92, dar mai multe nu se pot spune, acum, despre acel loc. Un singur lucru mi se pare clar, şi
anume că martorul istoric – cel care a pus pe hartă acest ciudat nume – a văzut acolo ceva care i-a sugerat o
vechime mitică. Un pod, desigur.

Câteva decepții
Cercetarea toponimică nu a produs doar rezultate incintante, care să ne facă grea așteptarea plecării pe teren, ci și
(necesare) dezamăgiri. Am să exemplific aici cu două situații.
Volumul al cincilea al Marelui Dicționar Geografic dedică drumurilor vechi o coloană și jumătate la vocea
despre județul Teleorman (p. 587). Sunt amintite, între altele Drumul Țintei (Roșiori-Zimnicea), Drumul Sării
(Pitești-Zimnicea), Drumul Olacului (curios nume, nu-i așa? Craiova-Slatina-București), Drumul Cerii (CaracalSegarcea-Piatra-Zimnicea), Drumul Untului (Turnu-Giurgiu). Același material documentar amintește și de
Drumul Oii, foarte bine documentat cartografic (cel mai bine!).

lerul (cuiva) A fi trecut de vârsta tinereții. 5 (Spc) Perioadă de rut la animale. 6 Calitate de a plăcea, de a
atrage Si: farmec (7), haz (3)”. Sugestia că semnificația ar putea avea legătură cu tinerețea, dar aceea care a fost „odată, de
mult”, este interesantă față de situația prezentată de mine în textul de mai sus.
89
Zagoriț 1914, 36, care lega numele de împăratul Galeriu. Autorul nu cunoștea toponimul de la Urlueni.
90
Cuvânt venit, în evul mediu timpuriu, din numele lui Carol cel Mare, pe filieră slavonă (Scriban 1939), dar întâlnit şi în
expresii precum „Cei Trei Crai de la Răsărit”, legate de Noul Testament. Încărcătura mitologică a numelui este evidentă, ca
şi referirea la „ceva de demult”.
91
La adresa http://alpinet.org/main/foto/showfoto_ro_item_72546.html (vizită la 14 martie 2016), incluisv o fotografie
foarte sugestivă cu un stâlp enorm de gresie (?), poziţionat într-o şa, sugerând un pilon de pod (de piatră, desigur).
92
Drumul este vechi (figurează pe harta Szathmári), probabil „natural”, iar motivaţia unui nume atât de rar – şi nepotrivit în
peisaj – rămâne de stabilit.
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Interesul pentru toponime de drumuri este mai vechi; el se datorează faptului că lângă Urlueni, mai exact în
apropierea Lerului Mic, la colțul de SV al Pădurii Hârsești93, există un toponim curios: Drumul Mare. Doar
câțiva kilometri mai la nord, numele se repetă, ușor dincolo de linia probabilă a graniței, dar am presupus, la
început, o confuzie a topografilor (Teodor 2013, 70). Oricum, cele două puncte desenau un traseu care mergea
spre nord, mai mult sau mai puțin paralel cu granița veche. Situația era cu atât mai curioasă cu cât respectivul
aliniament nu este nici pe vale, ca drumurile moderne, nici pe cumpăna apelor, ca în vremurile vechi; în plus, în
zonă nu erau nici un fel de drumuri, mari sau mici, cu excepția căilor noroioase dintre ogoare.
Figura 15.
Toponime moderne, drumuri medievale.

Până la urmă, Harta Szathmári a spulberat orice iluzie: acel drum chiar existase (fără a fi numit astfel;
toponimele sunt colectate de pe hărți de secol XX). Drumul urca pe malul estic la Cotmenei până la Martalogi
(primul sat la nord de Urlueni), apoi urca coasta în diagonală, trecea la vest de pădurea Hârsești, traversa Câmpia
Burdea pe aceeași diagonală, cu cap compas 20o, trecea Teleormanul la Costești, și continua, practic pe aceeași
93

O detaliată descriere a situației locale în lucrarea „Frontiera văzută de sus..., din acest volum.
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direcție, până la Pârvu Roșu, de unde vira ușor spre Pitești. Avem aici o combinație de drum de vale (de tip
modern)94, cu o linie lungă care taie interfluviile, de tradiție mai degrabă antică.
Harta de la Figura 15 nu încearcă să refacă rețeaua de drumuri medievale (activitate mult dincolo de scopurile
acestei cercetări), ci doar să demonstreze că setul de toponime al Drumului Mare face parte din rețeaua rutieră a
evului mediu târziu, nefiind deci indicii de urmat în căutarea șoselelor romane.
Al doilea segment demonstrabil al Drumului Mare se află pe terasa Oltului, mergând dinspre Turnu spre nord,
pentru a se despărți apoi: o ramură a sa duce spre Drăgănești, în timp ce o a doua merge spre... Gresia, trece râul
în locul deja pomenit, la Știrbești (azi Cucueți), iar de acolo – ia calea Bucureștiului; o ramură a sa coboară spre
Roșiori. Curios, dar Gresia era un nod de comunicații, pe o structură rutieră „naturală” (așa cum o numește
Marele Dicționar Geografic), deci moștenită...
Dar drumul cu cele mai multe citări în setul nostru toponimic este Drumul Oii. Curios, la prima vedere, acesta
pleacă tot de la Turnu, dar mergând 5-10 km la est de marginea terasei Oltului, și păstrează această linie pe
distanță mare, trecând la vreo 20 de km est de Slatina, loc unde face răscruce: o parte își continuă traseul paralel
cu Oltul, spre Valea Topologului, dar alt braț pleacă spre Pitești, apoi, foarte probabil, spre Câmpulung. Drumul
care apucă spre Olt nu trece prin Slatina, ci la 3 km sud; similar, drumul Piteştiului nu duce în oraş, trecând la
peste 2 km sud de oraş.
Paralelismul celor două drumuri, la marginea Văii Oltului, pare totuși a avea o explicație simplă: Drumul Mare
era o cale comercială, care trece prin localități; Drumul Oii, în schimb, merge doar pe interior, prin zone relativ
aride, departe de marile proprietăți de la terasa Oltului sau de aglomerările rurale. Clar – ciobanii nu aveau voie
să meargă chiar pe oriunde, ca și în vremurile foarte recente; pentru a se putea deplasa de la munte spre pășunile
din bățile Dunării – și, desigur, la piața de desfacere a cărei interfață era Turnul – trebuiau să se strecoare prin
zone mai puțin populate, departe de marile proprietăți care însoțeau bogata vale a Oltului.
O altă „obsesie” a perioadei inițiale de studiu (2012) au fost toponimele „roșii” ale aliniamentului de frontieră.
Interesul pentru această culoare este ușor de justificat: valurile arse au o culoare roșiatică, frapantă acolo unde
nivelul de conservare al monumentului este rezonabil, dar mai ales în zonele unde pentru construcția lui s-a
folosit mult material ars95. De aici întrebări legate chiar de mult-discutata origine a numelui orașului Roșiori96,
prin marginile căruia trece un astfel de val (nu foarte ars...). O zonă foarte... roșie era cincimea nordică a rutei
analizate, unde se aglomerau multe toponime de gen: Dealul Lacu Roșu, Valea Drumu Roșu (extrem de
interensant, mai ales că se află imediat la vest „aliniament”), Valea Rușeț sau Poiana Roșie.
O colecție de toponime colectate sistematic, de pe un teritoriu mult mai larg decât cel recenzat anterior (și care se
referea strict la zona limes-ului) avea ca scop, între altele, să clarifice dacă toponimele „roșii” sunt în mod
special caracteristice zonei de graniță, sau se distribuie mai larg în teritoriu. Harta de la Figura 16 clarifică două
lucruri: nu toată câmpia este dominată de percepția lucrurilor roșii, ci mai ales nordul, în jurul localității Pârvu
Roșu; acestea lipsesc pentru toată zona centrală, dar și pentru tot sudul, între orașul Roșiori și bălțile Dunării.
O contribuție importantă pentru înțelegerea acestor toponime a venit din combinarea a două seturi de date:
informația oferită de monografia comunei Piatra, conform căreia în depozitul de loess al câmpiei se găsesc trei
sau patru straturi subțiri de luturi de culoare cărămiziu-roșcat97; propria experiență din teren, în special pe partea
de fotografie aeriană (din avion sau dronă), care probează faptul că se văd tot felul de aliniamente mai roșcate,
fără ca ele să aibă o semnificație patrimonială (faptul fiind verificat la sol). Reanalizând datele de care dispun,
am ajuns la concluzia că astfel de aliniamente roșcate apar doar pe ruperi de nivel, la marginea unor râpe, unde,
deci, stratele mai roșii sunt secționate.

94

Mult mai rare pe o hartă realizată doar cu șase decenii mai timpurie, cea a lui Specht.
Detalii la Haită, Teodor, 2016. Aici menționez doar că nu este vorba despre incendii, ci despre procese tehnologice.
96
O colecție de aberații pe pagina de Wikipedia: https://ro.wikipedia.org/wiki/Ro%C8%99iorii_de_Vede.
97
Drăgana 2011, vezi „structura geologică”; chiar dacă redactată de un amator, textul probabil urmează o lucrare de
specialitate (geologie), chiar dacă nu o citează.
95
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Figura 16.
Toponime „roșii” în zona de referință.

Concluzii
Poate că este prea timpuriu pentru concluzii. Mă văd nevoit însă să trag linie şi să fac balanţa unui studiu nu
tocmai scurt.
Modulul toponimic al proiectului Limes Transalutanus a apărut pe fondul unor nedumeriri asupra unor
particularităţi de proiectare a construcţiilor care alcătuiau frontiera militarizată. Astel de studii nu au cum să
suplinească nevoia pentru cercetări ale mediului ambient (istoricul acestuia, evident), dar au o calitate certă: sunt
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mult mai ieftine și se pot face imediat! Pe actualul contract de finanţare putem încerca doar două sondaje pe care
să cerem expertiza palinologică, iar aceasta nu pe toată adâncimea sondei, ci doar pentru câte un metru din
fiecare (după datarea carotei...; complicat); ceea este, desigur, extrem de puţin. Şi aşa, aştept cu nerăbdare să văd
acele rezultate, care însă nu pot fi realizate mai devreme de un an, din acest moment (martie 2016), iar aceasta
pentru a vedea, indirect, eficienţa analizei toponimice; fiindcă până la „the big picture” mai este mult.
Analiza s-a desfăşurat pe date colectate din toate hărţile moderne care au o anume detaliere (revezi Tabelul 1),
toponimele fiind transcrise şi în fişierul GIS, şi într-o bază de date accesibilă public.
Analiza a operat pe două mari paliere. Primul a urmărit să reconstituie, pe cât posibil, acoperirea forestieră a
zonei (lungă de 150 km şi lată de cca 42 km km), pentru perioada modernă, desigur, însă într-o epocă în care
situaţia pe teren era însă mult mai puţin alterată decât în zilele noastre. Având în vedere că relaţia dintre
împădurire şi densitatea reţelei hidrografice a fost demonstrată suficient de convingător, putem infera că zona
proximă Dunării a avut totdeauna un caracter stepic (sau semi-stepic), cu referire, desigur, la epocile istorice
discutate. Despădurirea, care s-a realizat progresiv, a avut foarte probabil și un caracter relativ omogen, în sensul
conservării proporțiilor. Am putut constat, încă dintr-un studiu din 2014, că rata de despădurire, la 2012,
comparativ cu 1860, a fost cam aceeași și în nord, și în sud. Avem toate motivele să credem că asemenea
proporții puteau fi valabile și în antichitate, chiar dacă acoperirea forestieră va fi fost de două sau de trei ori mai
bună decât în era modernă. Harta Specht, ridicată la finalul veacului al XVIII-lea, arată că bariera păduroasă se
oprea undeva la sud de Roșiorii de Vede, existând și o tranziție, mai ales în interfluvii, cu vegetație măruntă
acoperind compact mii de hectare de teren. Având în vedere că pozionarea geografică este elementul cel mai
important în definirea climei (continentale moderate, în cazul nostru), și că studiile climatologice realizate pentru
alte state europene nu arată diferențe majore de temperatură și umiditate, în ultimii 2000 de ani (cu excepțiile
cunoscute, de „optim” sau „semi-glaciațiune”, asupra cărora nu are rost să insist)98, putem presupune că de la
terasa Dunării și până pe malurile Urluiului nu exista vegetație înaltă, cu excepția văilor principale (așa este și
astăzi). Faptul ar explica foarte bine de ce avem, de la Dunăre și până la malul râului Vedea, un val continuu. Nu
presupun că tot acest traseu ar fi fost complet lipsit de păduri, măcar în proximitate, diferențele fiind arătate de
un detaliu constructiv: cât de multă argilă arsă există în compoziția valului. Dacă în general argila arsă este
foarte slab reprezentată la sud de Valea Urlui, situația se schimbă dramatic la doar câteva sute de metri de râu, și
rămâne astfel – un val roșu, vizibil – până în proximitatea orașului Roșiori, adică pe vreo cinci km. Din motive
foarte greu de judecat acum, valul a trecut și prin pădure, a cărei densitate (sau lățime) probabil nu era
considerată ca suficient de mare pentru a jena înaintarea inamicului; sau din cauza proximității Dunării; sau din
dorința de uniformitate a tronsonului de graniță.
Din contră, pe sectorul de la nord de Urlueni nu avem decât câteva fragmente – de doi-trei km fiecare – pe care
valul a fost construit; nu pot decât să presupun că doar acele fâșii au fost considerate critice, fiind marcate de un
obstacol vizibil (nu obligatoriu „val”), probabil fiindcă nu exista o perdea forestieră asiguratoare. De ce nu s-a
respectat rețeta „uniformă” din sud? Sunt destul de sigur, acum, că tronsoanele principale au fost realizate de
comandamente diferite, pe argumente oferite de alt tip de studii99; comandă diferită înseamnă, cert, un mod de
operare diferit, fiindcă, oricât de standardizată ar fi fost armata romană, ea a avut dreptul de a-și amenaja
defensiva funcție de teren și resurse, care erau fatalmente diferite, de la o frontieră la alta. Și cine să hotărască
dacă nu comandantul local, care cunoștea cel mai bine situația?
Al doilea tip de analiză a vizat semnalarea unor obiective din teritoriu, mai ales în intervalul dintre Limes
Alutanus și Limes Transalutanus. Despre această zonă intermediară practic nu se ştie nimic – cu excepţia câtorva
situri „Chilia-Militari” – deşi era o zonă de maxim interes strategic, asigurând circulaţia între cele două linii,
98

Brázdil et al. 2005, în special 379 (fig. 3 – fluctuații ale depunerilor de gheață anuale), 390 (fig. 5 – fluctuații ale
ghețarilor), 393 (fig. 6 – oscilații ale temperaturii). Cea mai frapantă informație mi s-a părut cea conform căreia iernile din
secolul I p. Chr. par să fi fost cele mai calde, cel puțin în Alpii Elvețieni, ceea ce contrastează cu imaginea noastră despre
dacii care treceau Dunărea pe pod de gheață. Absența unor informații mai detaliate pentru zona Dunării de Jos limitează
mult însă capacitatea noastră de a judeca până la capăt astfel de lucruri, câtă vreme există cel puțin ipoteza că climatul
continental s-ar fi asprit în anumite perioade (idem, 408, fig. 12), afectând largi zone din Europa de răsărit.
99
Vezi “Frontiera văzută de sus...”, în acest volum.
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aprovizionarea, intervenţiile de urgenţă şi, de ce nu, rutele comerciale. Am văzut mai devreme exemple de
analiză pe seturi de toponime care ar putea furniza indicii asupra materialelor de construcții (de interes mai ales
la construcția de drumuri, Figura 11), asupra terminologiei fortificațiilor (Figura 12) și asupra „străinilor” (ca
expresie a dominației militare100, Figura 13). Acele analize (și eventual altele) pot constitui piesele unui mare
puzzle de indicii asupra unor necesare puncte de sprijin în căutarea rutelor antice între cele două linii de apărare
din prima jumătate a secolul al III-lea.
Cercetarea toponimică nu a fost și nu este, în acest proiect, un scop în sine, ci este subsumată unei anchete
arheologice mai largi, de tip landscape archaeology (sau „arheologia peisajului”, cu o expresie care riscă o
nedorită imprecizie), care să ofere cercetărilor viitoare (dintr-un alt proiect, evident) punctul de pornire, chiar
sugestii asupra priorităților de cercetare în teren. Fără a avea, deocamdată, ambiția de a construi o asemenea
piramidă de priorități, mă voi mulțumi cu o imagine de sinteză, care combină informațiile arheologice și
toponimice deja existente.
Avem la Figura 17 trei seturi de date: principalele fortificații romane din epocă (doar cele certe); distribuția
siturilor Chilia-Militari, dintr-un studiu publicat foarte recent (Teodor et al. 2015); toate toponimele de la
Figurile 11-13 (cu mici excepții, neconsiderate de cert interes, e.g. „francez”, „neamț”). Pe marginea acestei
ilustrații s-ar putea scrie un studiu independent, dar am să fac totuși doar câteva comentarii.
Distribuția toponimelor „militare” (ca să uzez un termen unificator) arată clare concentrări în două zone: la vest
de fortul Izbășești și la est de Roșiorii de Vede. Observația din urmă subliniază încă o dată lucrul spus de multe
ori până acum, respectiv poziția strategică de la Roșiori, unde valul de graniță ajunge la valea cea largă a Vedei;
loc în care, fără îndoială, trebuie să fi existat o fortificație romană, chiar dacă – din motive care nu vor fi arătate
aici – nu poate fi documentată. Acel grup de toponime pot fi puse în legătură, de cele mai multe ori, cu
fortificații preistorice; dar, ori de câte ori vorbim despre lucruri „strategice”, ar trebui să ne amintim un lucru:
realitățile (geo-) strategice nu prea se schimbă în timp; oricum, nu într-un timp atât de scurt.
Suprapunerea poziției siturilor Chilia-Militari (cercetate sau doar semnalate) adaugă valoare și sugestii
principalelor trend-uri ale conexiunilor toponimice între cele două aliniamente de fortificații. Desigur, peste
vechea definiție a „culturii” Chilia-Militari va trebui să trecem cât mai repede, fiind profund păguboasă101; este
vorba despre așezări rurale din secolul al III-lea, din care cel puțin o parte datează cert și în prima jumătate,
funcționând deci sub autoritate romană și în folosul romanilor (de pildă pentru deservirea unor mansio, pentru
annona etc.).
Privind imaginea de la Figura 17 în ansamblul ei, relația cea mai evidentă este cea între fortul de la Izbășești și
cel de la Rusidava (din păcate incert ca poziție concretă în teren). Între cele două repere există situri ChiliaMilitari de primă mărime (Chilia și Scornicești), dar și numeroase toponime interesante. Nu fac aici decât să arăt
că este zona din care ar trebui începută cercetarea de teren, fiind cea mai promițătoare; ipotezele asupra traseului
exact dintre cele două puncte nu mă preocupă, deocamdată.
Celelalte posibile conexiuni sunt redate la Figura 17, grafica sugerând, prin grade diferite de transparență,
măsura în care datele existente susțin ipoteza. Unele conexiuni pot fi confirmate și cu argumente din afara setului
de date curent. De exemplu, relația dintre fortul, așezarea și probabila necropolă de la Putineiu102 sugerează cu
suficientă claritate că în afara drumului militar care mergea în lungul graniței, un alt drum pleca, de la fort, spre
vest; fiindcă distanța până la Slăveni este mare, ținta cea mai probabilă a acelui drum sunt forturile de la
Racovița. Tot o relație spre sud-vest sugerează și conjunctura de la Băneasa. Fortul mare stă cu o latură la
marginea terasei și cu o a doua latură spre o „rusca”, cea din urmă explicând chiar poziția fortului:
supravegherea unui vad al Călmățuiului, respectiv un coridor de comunicații între cele două linii militarizate.
Configurația celuilalt mal al pârâului, respectiv a terasei, sugerează că singura direcție utilă, din acel punct, este
spre sud-vest, adică tot spre Racovița.
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Sucirea sensului cuvântului latin hostis (dușman) în oaste (inclusiv „națională”) este extrem de sugestivă pentru mentalul
românesc, aflat sub teroarea armatelor (străine, în context).
101
Teodor et al. 2015, 125-128.
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Vezi articolul despre așezările civile.
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În fine, în unele situații datele existente pot sugera chiar scenarii concurente. Săgeata dintre Crâmpoia și Slăveni,
de la Figura 17, este la fel de justificată precum cea dintre Romula și Transalutan, între Gresia și Crâmpoia, mai
exact undeva la nord de Socetu; cea din urmă nu a mai fost desenată, pentru a nu complica grafica și mai mult,
făcând-o greu de înțeles.
Figura 17.
Sinteza datelor arheologice și
toponimice din zona de
interes.
Săgețile sugerează rutele cele
mai probabile între Limes
Alutanus și Limes
Transalutanus. Elipsele arată
zonele principale de locuire
ale populațiilor din
„barbaricum”.
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Modulul toponimic al proiectului de cercetare a ajuns undeva în parametrii planificați. Desigur, oricând este loc
de mai bine sau mai mult. De exemplu, ar trebui acoperit și colțul de teritoriu dintre izvorul Teleormanului și
Pons Aluti; foarte probabil nu acum. Ar trebui, de asemenea, ca anchetele în teritoriu să fie făcute pe baze mai
sistematice, eventual pe baza unui formular tipărit, iar timp ar mai fi, de-a lungul campaniei 2016.
Baza de date toponimică va servi și ca suport informatic pentru a încerca poziționarea cât mai exactă în teren a
unor documente medievale103; scopul – același: de a obține crâmpeie de descriere fizică a teritoriului, la
momente care preced harta Specht.
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Natură și cultură de-a lungul Oltului
în documente medievale

Cristina Anton-Manea1

Rezumat
Parcurgerea documentelor Țării Românești publicate, emise într-o perioadă cuprinsă între 1300 și 1656,
referitoare la zona dispusă de o parte și de alta a Oltului, mi-a prilejuit observaţii care, cred eu, pot fi utile unui
proiect de cercetare interesat în analiza peisajului. O atenție sporită a fost acordată teritoriului din stânga Oltului
inferior, de referință pentru acest proiect de cercetare.
Am notat un număr important de sate existente într-o porțiune ce se înalță din lunca Dunării în regiunea
dealurilor și până la munte, dispuse într-o zonă împădurită și străbătută de numeroase cursuri mici de ape.
Analiza documentelor a relevat aspecte referitoare la desfășurarea vieții cotidiene în acele comunități umane
ocupate cu cultivarea câmpurilor cu cereale, pentru care regiunea este bogat înzestrată cu mori de apă, cu vii
dotate cu teascuri și jgheaburi, cu „livezi” folosite pentru cositul fânului, şi grădini (numite astfel!) cu pomi
fructiferi, menționate în documente, mai ales de la începutul secolului al XVII-lea. Întreagul spațiu delimitat este
acoperită de o rețea de drumuri care face legătura dintre sate și orașele situate în zona dinspre deal. Toate aceste
căi de comunicație par conjugate cu vechiul drum roman ce însoțește malul drept al Oltului, cu treceri de pe un
mal pe celălalt, prin mijlocirea bacului.
Pentru prima perioadă cercetată, documentele, până în deceniul al cincilea al secolului al XVI-lea, par să indice o
lipsă a simțului istoric, o societate înghețată cronologic în care, spre exemplu, criteriile de delimitare a diverselor
terenuri sunt perisabile, pier cu trecerea timpului, dar spre sfârșitul secolului al XVI-lea ele înregistrează
modificarea mentalității prin introducerea, în cazul exemplificat mai sus, a unităților de măsură pentru vii și
câmpuri, a unor criterii stabile și perene la descrierea hotarelor unor moșii. Dar, această lipsă a simțului istoric a
fost însoțită de o memorie colectivă deosebită, ce pornea din antichitatea romană, iar un exemplu în acest sens a
fost folosirea, printre altele, a termenul de „troian”, ce desemna un val artificial de pământ care s-a păstrat mai
ales în această zonă. Expresia a preluat numele împăratului Traian – ceea ce încă trebuie demonstrat – pentru că
altă explicație nu există.
Cuvinte cheie: documente medievale, păduri, livezi, mori, unităţi de măsură

Definirea temei de cercetare
„Ai carte, ai parte!” este un proverb românesc care însemna că deținerea unui act de proprietate asupra unei
suprafețe funciare reprezenta siguranța existenței tale, a traiului tău zilnic; avea deci un sens net diferit de
înțelesul care i se acordă în zilele noastre. Nimic nu era mai important decât această stăpânire a pământului într-o
perioadă când acesta constituia aproape singura sursă de hrană. Proverbul se oglindește în caracterul fondului de
documente al Țării Românești din secolul al XIV-lea și până la sfârșitul celui de-al XVII-lea, pentru că păstrează
în imensa lui majoritate numai acte de proprietate funciară sau referitoare la acest aspect.
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Muzeul Național de Istorie a României (pardescu@gmail.com).

Documente medievale
Documentele sunt în primul rând acte de recunoaștere și întărire a dreptului de stăpânire a unor moșii, emanate
din cancelariile domnești pentru mânăstiri, boieri, țărani, obști țărănești, sau orășeni. Dacă până spre mijlocul
secolului al XVI-lea existase obligația de înnoire a actelor de posesiune funciară la fiecare domnie, de fapt,
recunoașterea acestui drept, atunci când stăpânirea pământului și-a schimbat caracterul, când aceasta s-a
transformat din posesie în proprietate, a dispărut această îndatorire; devenit proprietate, putea fi vândut,
cumpărat, lăsat moștenire, dăruit după voie. Documentele consemnează că de la Pătrașco cel Bun (1554-1557)
fusese recunoscut dreptul locuitorilor Țării Românești de a-și lăsa averea moștenire cui socoteau de cuviință, în
mod special pământul, printr-un testament olograf sau prin prezența unor martori, dar s-ar putea ca acest drept să
fie mai vechi.
Urmează apoi documente care încheie procese referitoare la dreptul de stăpânire a unei moșii or ocini, în
condițiile unor litigii referitoare la moșteniri, înzestrări și vânzări, sau acte de vânzare-cumpărare a unor
suprafețe de pământ. În ultima situație se încheia un înscris între vânzător și cumpărător, în două exemplare,
pentru ambele părți, cu martori, care trebuia refăcut pe larg în cancelaria domnească și întărit cu sigiliul însoțit
de semnătura domnului – „cartea” de care vorbeam la început. În unele cazuri s-au păstrat numai aceste acte
între părțile contractante și s-a pierdut cel emis de cancelarie sau invers. Atunci când se înstrăina o proprietate
funciară se transmiteau cumpărătorului toate actele anterioare referitoare la aceasta, de la intrarea ei în posesia
vânzătorului și, deci, de la toți stăpânii ei anteriori. Așa se explică de ce există pentru aceeași moșie acte din
perioade diferite care consemnează diverse nume de proprietari.
Corpul de documente mai circumscrie adrese domnești către un grup de boieri desemnați să participe la
hotărnicia unei moșii sau a stabilirii granițelor dintre două proprietăți, respectiv a unor „boieri hotarnici”. În
aceste adrese numele hotarnicilor era însoțit de denumirea localității lor de reședință sau a proprietății principale
deținute de aceștia, pentru că până la începutul secolului al XVII-lea nu a existat nume de familie, iar când a
apărut el era, de cele mai multe ori, numele adjectivat al proprietății sau a satului de origine. Mai puține, dar tot
atât de importante, sunt actele de înfrățire prin care două persoane se unesc în moștenirea unor bunuri pe care le
posedau, printre care și pământ.
Dar actul domnesc menționat deja era mai detaliat sau mai sumar, conținea amănunte referitoare la hotărnicia
moșiei cumpărate, respectiv descrierea limitelor teritoriale, a sumei plătite și enumerarea martorilor la tranzacție
ori, numai denumirea moșiei sau ocinii contractate fără prea multe detalii. Probabil că această diferență de
prezentare a convenției se datora fie datelor furnizate de cumpărător, fie prețului plătit pentru redactarea actului
în funcție de lungimea și de detaliile pe care le conținea.
În condițiile în care interesul nostru se concentrează asupra cursului Oltului pe malul drept, iar pe cel stâng zona
se desface în evantai, pornind de la Dunăre, și se întinde în amonte, de la deal spre munte, până spre Câmpulung,
cu orașele Pitești și Târgoviște, documentele înregistrează un mare număr de sate și ocini pentru care am extras
date referitoare la zona de interes2 din „Documenta Romaniae Historica”, seria B, numai până la 1535, iar din
„Documente privind istoria României”, aceeași serie, de la 1580 la 1590 și de la1601 la 1620, urmând să
continui această acțiune de la 1620 până la 1630. Pentru acest material am parcurs și celelalte volume de
documente publicate, precum și cataloagele acestora referitoare la Țara Românească între 1645-1656.
Documentele cercetate au o formulare consacrată în care se înscria numele locului – satul, ocina, moșia, urmată
de specificarea unor aspectele pe care aceasta le presupunea: o suprafață din câmp, din pădure, din apă și, acolo
unde este cazul, din vatra satului. Pare o mențiune standard, fără legătură cu realitatea de pe teren, dar verificarea
ei o contrazice: de la intrarea Dunării pe teritoriul țării, cu excepția unei fâșii de circa 35-40 de km la nord de
lunca acesteia, și până la cursul mijlociu al Ialomiței, spațiul era acoperit de păduri. Satele erau construite în
poieni naturale sau prin tăierea unor luminişuri, de cele mai multe ori lângă un curs de apă, deci obiectul vânzării
presupunea toate aceste aspecte: câmp, pădure și apă.
Satele apar în acte de vânzare-cumpărare ca înstrăinate parțial sau total, altele fiind închinate unor mânăstiri sau
mitropoliei de la Curtea de Argeș, denumirile fiind însoţite de numele cumpărătorilor, al vânzătorilor și al
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Aşa cum a fost definită de directorul proiectului de cercetare Limes Transalutanus. Trebuie menţionat că zona de referinţă
a studiului introductiv scris de Cristina Anton Manea este ceva mai largă (nota editorului).
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martorilor. Cu ajutorul lor se poate completa harta atribuită stolnicului Constantin Cantacuzino, mai ales pe
malul stâng al Oltului, și constata că exista un număr important de așezări în zona de observație.

Dinamica reperelor toponimice
Aspectul satelor este prea puțin important pentru scopul acestei lucrări. Interesul nostru se focalizează asupra
actelor care dau descrierea hotarelor moșiei sau ocinii pentru care a fost emis documentul, deci a zonelor
înconjurătoare. În aceste descrieri au fost trecute forme de relief, cursuri de apă, zone de mlaștini sau acoperite
de diverse tipuri de vegetație și, foarte important, diverse culturi precum fânețele, livezile și viile, la care se
adaugă înzestrarea lor cu instalații tehnice de tipul mori, dârste și chiar fântâni, la care sunt de adăugat
drumurile. Cele mai multe informații provin din stabilirea hotarelor unei proprietăți, dar și din ceea ce constă
obiectul vânzării.
Astfel, la 1437 Vlad Țepeș îi întărea lui Taeîncoș o ocină al cărei hotar pornea „din Piscul Lungu până în
vâlceaua Cornățelului și până în Lacul Fătăciunei și până în Măgura cea Mare în Lacul Stejariului și pre
Scovarda în vâlceaua Secereilor și până în poiana târgului și până în Lacul den Miezu și până în calea
Topolovului și până în drumul Slatinii și până în răspântiile Părăului și până în Piscul Urdii și peste Obârșia
Milovanului și până în Dealul Oltului”3. Această delimitare ne transmite ca date care se pot recunoaște astăzi pe
teren și marca pe hartă numai vâlceaua Cornățelului, calea Topolovului (sau Topologului) și drumul Slatinei, iar
câteva dintre celelalte denumiri s-ar putea identifica numai pe hărți din secolul al XVIII-lea și a celui de-al XIXlea. Totuși, există în descrierea unor hotare unele marcaje efemere, precum „Mărul Popei”, „răspântiile Părului”,
iar altele sunt incerte, precum „Piatra Popei”, „Piatra cea de Olt” sau au făcut cu siguranţă obiectul schimbării,
precum granițele unor proprietăți, precum în cazul „vâlcelei Secereilor”, „hotarelor moșiei Soașu a Mânăstirii
Bistrița”, „coasta Murgeștilor”, ca se ne referim numai la documentul citat, și chiar cursul unei ape precum
„pârâul Predeșcului”. Aproximativ în aceiași termeni au fost redactate toate hotărniciile de până spre sfârșitul
secolului al XVI-lea. Dar, treptat, de la sfârșitul acestui veac și începutul celui următor, pe măsură ce societatea
capătă conștiință istorică, datele sunt ceva mai bogate și mai exacte, mai ales prin apariția unităților de măsură,
respectiv de lungime: mai întâi pașii, apoi stânjenii4 și pogoanele5 pentru vii, iar pentru suprafețe agricole funiile
și fălcile6, în timp ce pentru suprafețe arabile erau de genul „loc de arătură de o zi”, date care devin frecvente și
statornicite în timpul domniei lui Matei Basarab.
Satele nu aveau multe case; un sat mare număra circa 20 de gospodării, dar „dichisele” lor presupuneau pe lângă
locuință ograda, care atunci reprezenta nu numai curtea de astăzi, ci și cea de păsări, staulele de vite pe timpul
iernii, grădina de zarzavat. Trebuie amintit că până la mijlocul secolului al XVII-lea nu existau decât câteva
specii de legume, precum varza, morcovii, lintea, fasolea, deci, foarte puține, în schimb rezistente pe timp de
iarnă. Puține fiind, nu li se aloca un loc special, iar de îngrijirea lor se ocupau femeile.
Sublinierea câmpului în documente indica culturi întinse, mai ales de păioase (mei, grâu, secară, ovăz și orz), dar
nu trebuie uitată cânepa. Aproape că nu există document în care „câmpul” să nu fie pomenit, fără să se înscrie
cultura pe care o suporta, pentru că aceasta rămânea la dispoziția cumpărătorului. Pentru suprafețele agricole
unitatea de măsură utilizată odată cu secolul al XVII-lea în zona cercetată a fost mai ales falcea, cu care s-au
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Documenta Romaniae Historica B. Țara Românească, vol I, doc. 84, (în continuare vom cita DRH, I, numărul
documentului).
4
Un stânjen avea la început 8 palme sau 6 picioare, de la Șerban Cantacuzino 1,97 m și de la Constantin Brâncoveanu 2,03
m (Stoicescu 1971, 44).
5
Un pogon măsura 9 funii, respectiv 1296 stânjeni și 5012,08 m.p. (Stoicescu 1871, 44 (stânjenul), 80 (funia), 120
(pogonul).
6
O falce reprezintă 9 funii2= 1296 stânjeni, sau lungimea de 80 de prăjini și lățimea de 4 prăjini (egală cu 14322 m2), v.
Stoicescu 1971, 135.

195

Documente medievale
măsurat la 1602 13 fălcii la Urzicari într-o ocină în pădure7, la 1613 patru fălcii sunt consemnate la Obârșia8, iar
la 1615 – şase fălcii în Păușești au fost întărite lui Oprea logofăt din Șirineasa9, cu două fălcii la locul numit
„Drumul Cailor” și trei fălcii la „Seciul Muereștenilor” înregistrat la 161910, iar exemplele se înmulțesc mai ales
spre mijlocul secolului.
Încă de la începutul secolului al XVI-lea au fost trecute în documente livezile precum cea de la Aneniș11, o
„livadie” pe valea Cerniței12, iar hotarul satului Folești trece pe lângă „vâlceaua livezilor, dă la piatră și iar dă la
via lui Lazăr la un nuc ”13, două livezi pe malul drept al Oltului, dintre care una se numește Marmurea14, o livadă
care se chema Ulmi în satul Neagomirești de Jos15, la Păușești șase fălcii de livadă, una la Scăuiani16, alta la
Vârtoapele17, o ocină la Găguești, constând din livezi care „miarge pă între văi, den vale pănă în valea cu ulmii
cei rari şi cei deşi şi miarge în sus pănă deasupra ulmilor, pănă în muchie şi pănă în piscuri, care să tâlneşte iar
cu o livadie a dumnealui”, a cumpărătorului18, iar în satul Negoești erau livezi de cosit19, ceea ce desemna sensul
exact al termenului de livadă la vremea aceea. Acestea erau în primul rând fânețe și mai puțin culturi de pomi
fructiferi. Livezile de astăzi erau la începutul secolului al XVI-lea „câmpuri cu pomet” precum cel de la
Colibaș20, pentru ca apoi să devină grădini: „grădină cu pomi până în grădina lui Gudea” era la începutul
secolului al XVII-lea în orașul Curtea de Argeș, iar la Săcuiani erau două grădini în siliștea satului21, deci livezi
în accepțiunea actuală a cuvântului.
Înainte de a trece mai departe trebuie să adăugăm termenul de „siliște”; în toponimia regiunii acesta desemna un
loc părăsit care fusese locuit, adică un sat, sau un loc care fusese cultivat și apoi abandonat. Dacă era vorba de
locul unde a fost un sat i se dădea vechia denumire, spre exemplu cea de la Corbeani22, cea a Măneștilor23, la
1606 siliștea satului Berindeiu24, la 1610 în ocina Câineștilor o siliște de sat25, în același an siliștea Oslenilor26,
dar dacă este vorba de un loc necultivat siliștea era trecută la satul căreia îi aparținea: siliștea din Iaroslăvești
(1604)27, siliștea din câmpul ocinii Străhareț (1607)28, la 1619 siliștea Vladi cea bătrână29, deci, un loc pe care îl
cultivase această Vlada și rămăsese în pârloagă, iar la 1645 hotarul satului Budeasa trecea pe lângă siliștea

7

Documente privind Istoria României, B, Țara Românească, 1615 – 1620, XVII, vol. 1, doc. 38, p. 32, (în continuare vom
cita DIR, secolul, numărul volumului, documentul și pagina).
8
Ibidem, 2, doc. 354, p. 409.
9
Ibidem, 2, doc. 191, p. 207.
10
Ibidem, 3, doc. 355, p. 396.
11
DRH, II, doc. 107.
12
Ibidem, II, doc. 124.
13
DIR, XVII, 1, doc. 379, p. 427.
14
Ibidem, 1, doc. 232, p. 247.
15
Ibidem, 2, doc. 56, p. 52.
16
Ibidem, 3, doc. 33, P. 31.
17
Ibidem, 2, doc. 274, p. 313.
18
DIR, XVII, 3, doc. 410, p. 452.
19
Ibidem, doc. 540, p. 603.
20
DRH, II, doc. 107.
21
DIR, XVII, 3, doc. 8, p. 9.
22
DRH, I, doc. 248.
23
DIR, XVII, 1, doc. 273, p. 294.
24
Ibidem, doc. 206, p. 213.
25
Ibidem, doc. 403, p. 454.
26
Ibidem, doc. 425, p. 481.
27
Ibidem, doc. 136, p. 132.
28
Ibidem doc. 264, p. 283.
29
Ibidem XVII, 3, doc. 300, p. 336.
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Aninoasei . Deși termenul de siliște apare destul de des în toponimia descrierilor, este foarte greu de utilizat
drept criteriu topografic astăzi.
Revenind la sat, în apropierea caselor se cultiva în primul rând vița de vie, iar viile constituiau un obiect de
vânzare-cumpărare foarte frecvent. Era firesc așa, în condițiile în care legumele și zarzavaturile erau puține, așa
cum am arătat mai sus, iar pentru carnea de pește, de porc, de oaie sau de vacă, de multe ori păstrată sărată, vinul
era un alimentul hrănitor și important ca dizolvant al grăsimilor. Viile erau extrem de numeroase și se cultivau
mai ales pe dealurile dispuse în lumina soarelui, atunci ca și acum. Importanța lor este susținută și de
introducerea unităților de măsură ce le erau special destinate: astfel că la Golești s-au vândut 10 pogoane de
vie la 160831, trei pogoane de vie la Călinești în 161832, iar la Flocoșani: două vii de 43 de stânjeni, o vie de 10
stânjeni, o vie de 30 de stânjeni și o vie de 6 stânjeni la 161933.
Dacă la începutul secolului al XVI-lea în Valea Rea, la Voinigești, pe lângă o vie s-a vândut „și un loc în pădure
ca să-și facă vie”34, în primul deceniu al secolului al XVII-lea în zona supusă studiului sunt consemnate vii în
satul Călina (1602), la Ibănești (1602), satul Loloești era în hotar cu viile lui Cremeni (1603), la Măzărari (1605),
la Corbuleț (1607), la Străhăreți erau viile Vaineților și valea viilor (1607 – 1608), la Păușeștii de la Otăsău care
se numește Fața Zârnostiei (1608), la Ștefănești (1608), la Bogdănești (1609), dealul cu vii la Bujorani sau
Bojorani (1609), la Dăești (1609), la Măicănești (1610), loc de vie la Bârza (1610), la Zlătărei (1610), la Făurești
(„gardul viilor” la 1610), la Blaj (1610), și iar la Otești o vie de la cursul apei până la drumul morii și la
Grindurile Puturoasei în 161935, pentru ca între 1645 și 1649 peste 20 de vii să își schimbe proprietarul în zona
cercetată. În cele mai multe vii se aflau amenajările pentru producerea vinului, precum teascuri și jgheaburi, la
care se adaugă pivnița de păstrare a vinului, împreună cu care se vindea terenul. Probabil că pivnițele erau săpate
în dealurile cultivate cu viță de vie, pentru că documentele nu consemnează pivnițe la casele din sate, iar la oraș
aveau numai unele locuințe, întotdeauna menționate în cazul unor vânzări.
Morile erau presărate pe întreaga zonă cercetată, reprezentând un alt criteriu care completează imaginea
societății românești din perioada cercetată. Documentele înregistrează cel puțin 17 mori de la 1500 la 1535 și cel
puțin 27 de mori între 1601 și 1620, numai pentru această zona, mori cu o roată, iar de la începutul secolului al
XVII-lea mori cu două roți. La acestea se adaugă vadurile de moară la o apă curgătoare sau la iezere, respectiv a
locurilor în care se puteau construi mori. Se măcina în primul rând mei, grâu și secară pentru pâine, iar prezența
numărului mare de mori era o dovadă a acestor culturi, dar ne furnizează și date în ceea ce privește alimentația.
Aceste mori trebuiau construite de meșteri specializați care știau să folosească cursul de apă, vadul de care am
pomenit, și să pună în mișcare un șuvoi de apă la care să atașeze instalația cu roți și discuri de piatră pentru
măcinat.
Împreună cu morile sunt consemnate dârstele, sisteme de bătut postavul sau dimia, pentru că se folosea aceeași
apa care se scurgea din scoc în recipientul cu țesături. De pildă, la 1604 „dârsta lui Stoican” în apa Râmnicului36,
la 1606 este pomenită o moară cu două roți și cu două dârste în apa Argeșului 37, iar la 1646 la Corșori, pe Râul
cel Mare, se vinde un loc în care se putea construi o moară sau o dârstă38, iar numărul lor crește pe măsură ce
trec anii și se înmulțesc documentele.

30

Catalogul documentelor Țării Românești din Arhivele Statului, vol VI, 1645-1649, doc. 1266, p. 479 (mai departe va fi
citat numai Catalogul VI sau VII).
31
DIR, XVII, 1, doc. 417, p. 459.
32
Ibidem, doc. 245, p. 277.
33
Ibidem, doc. 324, p. 361.
34
DRH, II, doc. 78. Documentul este important ca mărturie a defrişărilor.
35
Ibidem, XVII, 1, doc. 54, p. 44; doc. 41, p. 34; doc. 92, p. 79; doc. 372, p. 418; p. 268, p. 280; doc. 264, p. 283; doc.
283, p. 306 – 307; doc. 273, p. 294; doc. 365, p. 409; doc. 339, p. 375; doc. 373, p. 420; doc. 407, p. 459; doc. 402, p.
453; 285, p. 309; doc. 407, p. 459 și Ibidem, XVII, 3, doc. 403, p. 444.
36
DIR, XVII, 1, doc. 136, p. 132.
37
Ibidem, XVII, 1, doc. 369, p. 414.
38
Catalogul doc. 702, p. 270.
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Mai rar pomenite sunt fântânile și numai atunci când intrau în descrierea unor hotare de moșie, precum fântâna
Fagului39, a lui Stepan, care s-a păstrat ca punct de referință a unor hotărnicii în tot cursul secolului al XVI-lea și
începutul celui de-al XVII-lea, cea a Banului de la Râmnicu Vâlcea, a lui Gheorghe, a lui Codilă, cea a Colții din
apropiere de Roșiori de Vede, cea a Roșcăi sau cea a lui Tetu40. Folosirea termenului de „fântână” și a celui de
Padina Fântânilor în județul Dolj concomitent cu aceea de „puț”, ambele cuvinte de origine latină, trebuie să fi
desemnat atunci moduri diferite de scoatere a apei.
Drumurile sunt un al toponim esențial pentru că oglindește rețeaua de circulație a zonei, căile de comunicație. La
începutul secolului al XVI-lea o hotărnicie ieșea „la drum, la teiul cel mare și desparte hotarul cu Gemenii,
merge iarăși la Murminte și desparte hotarul cu Botenii, trece dealul, cade la pârâul <hotarului> și desparte
hotarul cu Lucianii, trece Arghișelul și merge pe culme, desparte hotarul cu Draghicii, iarăși merge pe culme,
trece pese două drumuri și desparte hotarul cu Mihaieștii”41. Drumurile aveau uneori nume proprii, nu pe cel al
localităților extreme, precum cel numit Pajiște, care se păstrează până la mijlocul secolului, Drumul cailor sau
cunoscutul Drum al oilor, dar avem şi drumul Rușilor, cel al Vaideeștilor, cel al Hansăreștilor42, cel al
Sviștovului/Sfistovului, cel al Șcheostrei43; cunoaştem un „drumul al pazarului” (drumul bazarului)44 iar la
începutul secolului al XVII-lea cel al Cotenii, al Viișoarei, cel al Târgului, un interesant drum al lui Basarab45, și,
foarte important, „drumul de piatră” „drumul cel mare” sau „drumul cel bătrân”46, fiind vorba despre vechiul
drum roman de-a lungul Oltului47. Pe harta stolnicului Cantacuzino (versiunea Del Chiaro, 1715) acesta pornește
de la Izlaz şi Celei, unde se afla podul roman (construit de împăratului Traian, conform inscripției lămuritoare,
aşa cum se credea în epocă), cele două variante se unesc la sud de Caracal și continuă de-a lungul Oltului, pe
malul drept, ca o bandă lată, albă, pe care a fost înscris: „Strada la stricata da Traiano Imperator”. De altfel pe
cursul apei a fost consemnat atât numele contemporan al lui râului – Olt (ortografiat „Olto”), cât și cel roman –
Aluta48. Pe aceeași hartă, o linie punctată (deci un drum de epocă) care însoțește cursul apei, pe malul drept,
trece pe cel stâng la Căzănești (jud. Olt, 20 km nord de Slatina), iar la Almănești49 de pe cel stâng pe cel drept,
ceea ce pare să reprezinte schimbarea traseului în locurile unde se putea traversa de pe o parte pe alta. Dar,
conform documentelor de la sfârșitul secolului al XVII-lea, din timpul domniei lui Șerban Cantacuzino, o trecere
a Oltului se făcea în dreptul satului Slăvitești50, pe același mal drept al râului, mai jos cu circa 28 de kilometri de
Râmnicu Vâlcea.
Drumurile ce legau satele între ele, dovedind legăturile frecvente dintre așezări, acopereau ca o plasă întreaga
suprafață a regiunii și se pot puncta pe hartă câteva locuri prin care treceau. Existența unui drum de piatră
presupune că celelalte erau numai de pământ bătătorit, dar faptul că își păstrează denumirea descriptivă înseamnă
că erau frecvent străbătute.
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DRH, I doc. 217.
DIR, XVII, 1, doc. 177, p. 181, doc. 285, p. 309; doc. 334, p. 367; XVII, 2, doc. 163, p. 172; XVII, 3, doc. 416, p. 458;
doc. 500, p. 559.
41
DRH, II, doc. 105.
42
Multe dintre aceastea, fără să conțină denumirea celor două capete, indică totuşi direcţia, element important atunci când
încercăm să „reconstituim” o proprietate, respectiv limitele concrete ale acesteia (nota editorului).
43
Ibidem, III, doc. 114, doc. 156, doc. 158.
44
DIR, XVI, V, doc. 76, p. 73.
45
DIR XVII, 1, doc. 84, p. 71; doc. 264, p. 283; doc. 292, p. 325.
46
DIR XVII, 2, doc. 52, p. 53.
47
O listă substanțială de drumuri medievale și moderne (cele de mai sus și altele) în Marele Dicționar Geografic al
României, vol. 4, s.v. Teleorman (nota editorului).
48
Desigur, în formă coruptă (nota editorului).
49
Satul este dispărut, dar se află aproximativ în dreptul oraşului Băbeni, de pe malul drept. Curios, în imediata apropiere a
acestei traversări, exista un alt sat Căzăneşti (ortografiat Casaneşti). Nota editorului.
50
Anton Manea 2007, 173. Ar putea fi aceeaşi menţionată mai sus, pentru Almăneşti, fiindcă Slăviteşti se află la doar cinci
kilometri sud de Băbeni (precizarea editorului).
40
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Unul dintre aspectele interesante îl reprezintă denominația locurilor, respectiv a așezărilor, ocinilor sau a
diferitelor forme de relief. Numele acestor așezări este foarte variat: uneori acestea poartă nume proprii sau
porecle, denumirea vegetației care ocupă suprafața respectivă ori, pe cele ale unor drumuri. Interesant este faptul
că nu numai fiecare sat, dar și fiecare loc purta un nume propriu sau o poreclă chiar dacă nu era o așezare.
Originea acestor denumiri este domeniul etimologiei. Interesul nostru s-a focalizat asupra unuia care s-a păstrat
din timpul stăpânirii romane, anume cel de Troian, Troiane, Troienești, care se găsește în mod special în această
zonă a țării. În DEX cuvântul „troian” are înțelesul de „întăritură primitivă făcută de popoarele antice, constând
dintr-un dig lung de pământ, cu șanț de apărare”. Una dintre explicațiile referitoare la originea termenului de
„troian”, furnizată de dicţionarul Săineanu, este cea legată de numele împăratului Traian și constată că este o
„interesantă generalizare a unui termen geografic, prin amintirile ce poporul leagă de numele împăratului Traian,
personaj istoric ajuns legendar”. Însă o asemenea conexiune este explicit respinsă de alte dicţionare, precum
DER.
Numele Troianului marchează mai multe locuri, de o parte și de alta Oltului, până spre Târgoviște, apoi, odată,
undeva în județul Mehedinți, dacă ne referim numai la teritoriul actual al țării, dar și în Republica Moldova, în
apropiere de Chișinău (Pervomaiscoe)51. Tot pe teritoriul supus cercetării în perioada dată, în afara de numele
unor localități, termenul desemnează valuri de pământ pe care se cultiva vița de vie.
Toponimul „Troian” apare pentru prima dată în 1394, când Mircea cel Bătrân dăruia și întărea Mânăstirii Cozia,
între altele, satul Hinătești cu tot hotarul până la Troian și până la apa Râmnicului52, iar la 1457 aceleiași
mânăstiri i se întărea satul Troenești care era așezat pe ambele maluri ale Oltului, spune documentul53. De altfel
satul a fost reîntărit mânăstirii până la sfârșitul secolului al XVI-lea și pomenit în documente până la 1646. La
începutul aceluiași secol i se recunoștea Mânăstirii Cutlumuz de la Muntele Athos satul Comanca situat pe malul
stâng al Oltului și al cărui hotar trecea „pe la vale, la Gorunul lui Cozma, desparte hotarul <cu Ivaneț și> trece
peste vale și merge pe câmp, cade unde se întâlnesc amândouă Troianele”54, iar la 1519 <ianuarie-august> 10
Neagoe Basarab întărea lui Dragomir mare sluger, în oraşul Râmnicu Vâlcea, casele lui şi locul din jurul oraşului
împreună cu orăşenii şi via de la Troian55, loc în care s-au cultivat vii până la mijlocul secolului următor, când
postelnicului Vlad din Bârsești orășenii îi vând o parte din vie în dealul Troianul56. La 1572 o hotărnicie a satului
Năpârteni trecea „unde dă valea în Brătiia în jos, până în Troian și pre Troian la deal, alăturea cu delnița
Paraschivului, până în capul delniții și de acolo în jos pre Troian, până în capul locurilor șesului”57. La 1636 Iuga
vinde la Corșori un loc la Troiane58, iar în același an Preda Brâncoveanul dăruia Mânăstirii Vierăș ocina numită
Știubeele ale cărei hotare mergeau până în Drumul cel Mare care, spune documentul, „este părăsit”, și ajunge în
capul Troianului și dă în apa Călmățuiului”59. Tot vii se cultivau în 1647 la Troian, „lângă via postelnicului până
în Fântâna Catarii”60, în apropiere de Săteni, la 1646, era o vie la Troian, iar la 1654 Ion vătaf cumpăra în
Corșori din județul Mușcel și Pădureți un loc la Troiane, pentru ca un an mai târziu Daniil să dăruiască o vie la
Troian, iar ocina satului Sârbeni să treacă pe la Troian61.
Denumirea se mai repetă până spre mijlocul secolului al XVII-lea când definește mai degrabă un val de pământ,
așa cum apare ea la1646 într-o diată unde au fost trecute printre alte proprietăți funciare și o livadă care mergea
prin sălcii și din vârful Gorgănealelor până în Troian.
51

Toponimul este difuzat în toată ţara; vezi exemple la Croitoru 2007, 57-140, însă suntem departe de un studiu exhaustiv al
fenomenului, în primul rând fiind lipseşte o bază de date naţională pentru toponimie (nota editorului).
52
DRH, I, doc. 17, 115
53
Ibidem, I, doc. 150, 161 și 212.
54
Ibidem, II, doc. 105. Este vorba despre intersecţia Limes Transalutanus cu Brazda lui Novac (precizarea editorului).
55
Ibidem, II, doc. 175.
56
Catalogul, VI, doc. 1072, p. 395.
57
DRH, VII, doc. 87.
58
DRH, 25, doc. 216
59
Ibidem, doc. 186.
60
Catalogul VI, doc. 819, p. 313
61
Ibidem, VIII, doc. 6, p. 18 și doc. 529, p. 259.
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Cu o primă dispunere a acestor Troiane, Troenești, Troiene etc. pe hartă s-ar putea constata că ele se grupează în
primul rând în două zone, și anume, la nord, pe malul drept al Oltului, în apropierea orașului Râmnicu Vâlcea,
acolo unde trecerea era mai ușoară, și spre sud, pe malul stâng al Oltului, unde toponimul se desfășoară spre
nord-est, cu direcţia Câmpulung.
În memoria populației locale exista o clară diferențiere între o movila conică, care, se pare că, acoperea un
mormânt străvechi, gorganul, de un val de pământ pe care îl numea Troian, după cum se specifica într-un act de
la 164862. De altfel, unul dintre documentele pe care l-am prezentat mai sus folosește denumirea de „Murminte”
care ar desemna un loc cu morminte, un cimitir, ceea ce s-ar putea să fie o toponimie foarte veche și ar merita
cercetată.
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Harta Ungariei de Guillaume Delisle (1703)
și enigma primei reprezentări cartografice a limesului transalutan

Dragoş Măndescu1

Abstract
Guillaume Delisle's 1703 Map of Hungary and the Riddle of the First Cartographic Display of Limes
Transalutanus.
The author brings into question an old map of Hungary drawn up by Guillaume Delisle (the first geographer
to the court of Louis XV king of France) printed in Paris in 1703. There is presented Delisle's vision on the
Roman vestiges of Wallachia specified on this map (ruins, ancient roads, fortifications) and there is
discussed the issue of sources used by the French geographer. As Delisle itself stated in the map's cartouche,
his first source of information in developing the map of Hungary was the Bolognese „soldier and virtuoso”
(Stoye 1994) polymath Luigi Ferdinando Marsigli. The author believes that the most likely link between "the
observations" of Marsigli and the documentation of Delisle for the map of Hungary remains, in the present
state of the art, Giovanni Domenico Cassini, a Bolognese just like Marsigli was, but arrived and naturalized
in the France of Louis XIV, where he will lead the astronomical observatory at the Sun King's court in Paris.
They are presented comparatively the archaeological informations that were shown by Delisle on his map
and those marked by Marsigli on his productions, especially the map of Wallachia drawn by Johann
Christoph Müller, in Nürnberg, in 1702 or in the first months of 1703. It is found that between Delisle's and
Marsigli's creations are counted enough discrepancies, not so much in substance, but in structure of the data.
A Roman road drawn by Delisle on his map, east of the river Olt, and not present on the Marsigli's oldest
maps could be interpreted as the first cartographic display of limes transalutanus. Since the first attempt to
put the line of limes transalutanus on a map is considered to be one owed to Carl Schuchhardt, an occurrence
barely registered in the last quarter of the 19th century (1885), the importance of the Delisle's map grows
even more so in anticipation of shifting this event almost two centuries earlier.
Cuvinte cheie: Guillaume Delisle, Harta Ungariei (1703), Luigi Ferdinando Marsigli, hărți vechi, Limes
Transalutanus.
Keywords: Guillaume Delisle, Map of Hungary (1703), Luigi Ferdinando Marsigli, old maps, Limes
Transalutanus.

Acum mai bine de un deceniu, expertul maghiar în cartografie istorică Szántai Lajos atrăgea atenția asupra
unor aspecte ale elaborării hărții Ungariei de către Guillaume Delisle, considerate drept „enigmatice”
(Szántai 2004, 75-80). Discuția poate fi extinsă justificat, în aceeași notă caracteristică, și asupra
informațiilor de natură arheologică inserate de geograful francez în harta respectivă.
Carte de la Hongrie et des Pays qui en dependoient autrefois (Fig. 1) a fost elaborată de Guillaume Delisle
(1675-1726), mare personalitate a cartografiei franceze, prim-geograf la curtea lui Ludovic XV, la începutul
sec. al XVIII-lea. A fost tipărită pentru prima oară la Paris, în anul 1703 (Szántai 1996, 142, Delisle 1a).
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Începând cu 1708, o nouă versiune a hărţii (Szántai 1996, 145, Delisle 2), realizată cu o altă placă, uşor
modificată în special în ceea ce priveşte cursul Tisei şi Delta Dunării (Szántai 2004, 75-80), o dublează pe
cea existentă pe piaţă deja din 1703.

Figura 1 – Harta Ungariei, de Guillaume Delisle (Paris, 1703),
ediția Johannes Covens și Cornelis Mortier (Amsterdam, circa 1740).
Muzeul Județean Argeș, Colecția Aureliu Popescu, nr. inv. F/340/583.
Foto Liviu Dumitru, 2012.

După moartea lui Delisle, plăcile sale de cupru cu gravurile hărților ce alcătuiau Atlas de Géographie au fost
moştenite de ginerele lui, Philippe Buache, iar mai târziu, de la acestea au trecut la J. A. Dezauche. Amândoi
le-au folosit din plin, tipărind hărţi şi compilând atlase (Bagrow 2009, 185), astfel încât ediţiile multiple ale
acestei hărţi a Ungariei pot fi urmărite în timp până în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea (de exemplu,
ediţia Dezauche din 1780 – Ciortan et al. 2004, 92-93).
Atlasul lui Delisle a fost reeditat postum de mai multe ori, între 1730 şi 1774, cu titlul de Atlas Nouveau, în
tipografia casei editoriale Covens & Mortier din Amsterdam, numărul de hărţi, printre care se număra şi cea
de faţă (Măndescu 2015, 83, fig. 4), variind de la 53 la 61, în funcţie de ediţie (Bagrow 2009, 185; Moreland,
Bannister 2000, 122).
Deși nu impresionează prin dimensiuni (măsoară numai 57,6 x 48,5 cm) și la o scară prea puțin generoasă
(aproximativ 1:2.600.000), harta lui Delisle conține numeroase detalii demne de atenție, mai ales cele ce
prezintă informații de natură arheologică.
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Această hartă are meritul de a fi prima producție cartografică tipărită (așadar publicată, cu o largă circulație)
ce acordă arheologiei un loc atât de important, și cu atât mai mult cu cât informațiile redate se refereau la o
zonă prea puțin cunoscută, înțelegând prin aceasta sectorul dedicat Valahiei, corespunzător teritoriului
cuprins între Carpați și Dunăre.
Desigur, informații importante despre monumentele arheologice de epocă romană din Valahia se făcuseră
deja simțite, chiar dacă numai disparat, pe hărțile timpului. Cu patru ani înainte de apariția hărții lui Delisle,
în 1699, se tipărirea la Sibiu harta Transilvaniei realizată de Giovanni Morando Visconti, care prilejuia
menționarea pentru prima dată a unei fortificații romane la sud de Câmpulung (castrul de la „Jidova”), dar și
a așezării de la Stolniceni (Măndescu 2014, 79-80, fig. 2/1-2; Măndescu, Dumitrescu 2015, 277, fig. 1). În
anul următor, 1700, stolnicul Constantin Cantacuzino își tipărea la Padova propria hartă a Țării Românești,
pe care erau bine individualizate nu numai ruinele podurilor de la Drobeta și de la Sucidava, dar era și pentru
prima oară marcat traseul limesului alutan, sub forma unui drum pietruit ce începea la Dunăre și se îndrepta
spre nord, urmând cursul Oltului. Originea romană a acestui drum era clară pentru Cantacuzino, de vreme ce
îl numește „Gefyra lithostrotos Basileia tou Traianou / Pons Lapideus Imperatori Trajani” (Giurescu 1943,
13, 21; Măndescu, Dumitrescu 2015, 277; Lazăr 2014, 47-48).
Dar harta lui Delisle era mult peste tot ceea ce se știa până atunci despre monumentele arheologice romane
din Valahia. Vestigiile arheologice nu erau punctate disparat, ci alcătuiau un adevărat sistem, erau integrate
unei concepții unitare de ansamblu, cu adevărat vizionare pentru primii ani al sec. al XVIII-lea (Fig. 2).
Harta prezintă jumătatea vestică a Valahiei străbătută de două drumuri romane, fiecare dintre ele marcat ca
atare („Restes d'un Ancien Chemin Romain”) ce pornesc de la Dunăre, la mare distanță unul de celălalt,
pentru a se întâlni în zona nordică a țării, aproape de hotarul cu Transilvania, într-un punct denumit „Sidoüa”
(evident, este vorba de castrul de la „Jidova”). Demn de remarcat, este prima apariție pe o hartă tipărită a
acestui toponim arheologic ce marchează castrul de lângă Câmpulung.

Figura 2. Harta Ungariei, de Guillaume Delisle, detaliu cu reprezentarea zonei Valahiei.
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Cel de-al doilea drum roman pornește de pe Oltul inferior, aproape de locul vărsării acestuia în Dunăre, dar
nu dintr-un punct oarecare, ales la întâmplare, ci din zona Romulei / Reșca („Antina, ou il y a beaucoup de
ruines” – din nou, avem de a face cu prima menționare a Romulei pe o hartă tipărită), se îndreaptă spre nord,
paralel cu Râul Olt, pe care îl lasă la vest, trece prin zona Piteștiului („Pitesk”), urcă spre Câmpulung și
ajunge la „Sidoüa”.
Lipsa rigorii și a exactității geografice (pe care, oricum, nu ar trebui să o căutăm numaidecât într-o producție
cartografică de la cumpăna secolelor XVII-XVIII, o epocă în care încă conta mai mult aspectul artistic al
hărții, culorile folosite, elaborarea cartușului etc.), erorile de orientare în funcție de punctele cardinale,
relativitatea distanțelor și a proporțiilor, schematismul uneori exagerat, toate aceste neajunsuri și deficiențe
ce pot fi imputate hărții lui Delisle din perspectiva exigențelor cartografiei de astăzi sunt însă suplinite de
impresionantul bagaj de cunoștințe și reprezentări ale monumentelor arheologice de epocă romană dintre
Carpați și Dunăre.
De unde acest interes demonstrat aici de Delisle pentru arheologie și cu atât mai mult pentru arheologia unei
zone îndepărtate și necunoscute precum Valahia, mai ales că nimic din creația sa anterioară nu anunța
asemenea preocupări? Situația este clarificată chiar de autor. La baza acestei hărţi, după cum însuşi Delisle
mărturiseşte în textul cartuşului, au stat în primul rând observaţiile contelui Luigi Ferdinando de Marsigli
(1658-1730), ofiţer de geniu în armata imperială habsburgică în rândurile căreia intră în 1683 (chiar anul
declanșării războiului austro-turc), dar personalitate complexă a secolului luminilor, „soldier and virtuoso”
(Stoye 1994), care a străbătut pe teren întreaga zonă dunăreană reprezentată cartografic şi a executat el însuşi
numeroase hărţi zonale. Nenumăratele călătorii pe care le-a făcut ca urmare a mulţimii misiunilor cu care
fusese însărcinat i-au dat prilejul să cunoască direct, nemijlocit, realităţile geografice, istorice şi naturale ale
posesiunilor orientale ale Imperiului Habsburgic.
Începând cu anul 1696, Marsigli va beneficia de serviciile tânărului dar extrem de talentatului cartograf,
matematician și desenator francon Johann Christoph Müller (1673-1721), cel care avea să-l însoțească pe
teren, ca secretar și colaborator de nădejde în măsurătorile topometrice și în observațiile astronomice, dar și
să-i deseneze cele mai importante dintre hărțile astfel rezultate (Stoye 1994, 135-137, 152-153; Deák 1996,
211; Deák et al. 2004; Kisari Balla 2005, 138-139; Deák 2006, 23-25).
Slujitor credincios al intereselor habsburgice în Balcani, Marsigli a fost implicat în actele politice de maximă
relevanţă ale vremii sale, precum tratatul de pace de la Karlowitz (1699) sau trasarea frontierei dintre cele
două forţe ale timpului, Imperiul Austriac şi cel Otoman (Bene 2006, 113-117, 135-140). La finalul
conflictului austro-turc, Marsigli a fost numit şeful comisiei austriece de trasare a frontierei dintre cele două
imperii, însărcinare ce o va duce la bun sfârşit în 1701, după trei ani de intensă activitate pe teren (Stoye
1994, 164-215, fig. 22).
Prin pasiunea lui Marsigli pentru antichităţile romane, pe care le-a căutat întotdeauna în teren și pe care le-a
marcat minuțios pe hărțile sale (adevărate „fructe ale războiului”, cum le numea pe bună dreptate Deák Antal
András), se explică, așadar, prezenţa pe harta lui Delisle a numeroaselor puncte de interes arheologic, situri
de epocă romană, fortificaţii, castre, poduri și drumuri antice.
Nu știm care anume dintre conceptele de hărți realizate de Marsigli au stat la baza elaborării „părții valahe”
din harta lui Delisle, fiind folosite ca sursă de primă inspirație de cartograful francez. Putem doar bănui că
acest rol îl vor fi avut două producții cartografice, aflate atunci în stadiul de manuscris și pe care se regăsesc
toate amănuntele incluse de Delisle în harta sa. Prima, elaborată de Marsigli pentru al său Danubius
Pannonico-Mysicus, este cea intitulată Theatrum antiqvitatum romanarum in Hungaria: sive mappa
geographica regionum Danubio circumjacentium, Pannoniarum, Daciarum, Mysiar: etc. in qvibus
antiqvitates romanae svis singulae figuris in hoc tomo descriptae reperiuntur (Marsili 1726, II, Tabula
Prima; Szántai 1996, 378-379, Marsigli 2a) şi plasată la începutul volumului II dedicat urmelor arheologice
romane din zona dunăreană (De antiquitatibus romanorum ad Ripas Danubii). Harta aceasta, realizată de
Marsigli în colaborare cu Müller într-o primă formă, foarte probabil, încă înainte de 1699 (Deák 2006, 222,
nr. 74), înfăţişează tot ceea ce se cunoştea la nivelul finalului de sec. XVII şi începutul celui următor în
materie de vestigii arheologice romane în jumătatea estică a Ungariei, în Transilvania şi în Balcanii de nord.
Cea de-a doua sursă de inspirație pentru Delisle în ceea ce privește reprezentarea spațiului dintre Carpați și
Dunăre pare să fi fost chiar harta Valahiei, întocmită de Marsigli și desenată, în forma în care o cunoaștem
astăzi, de Müller, la Nürnberg, în 1702 sau cel mai târziu în primele luni ale lui 1703. Această hartă,
elaborată cu deosebită acribie de Marsigli pentru a fi inclusă într-o plănuită „istorie a monarhiei ungare”
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(rămasă pentru totdeauna în stadiul de proiect), nu a fost tipărită niciodată de autor, fiind păstrată până astăzi,
în formă de manuscris, în Fondul Marsigli al Bibliotecii Universitare din Bologna (Ms. 28, harta 13).
Tipărirea recentă și punerea în largă circulație a acestui prețios document cartografic sunt datorate
cercetătorilor maghiari (Kisari Balla 2005, 197, nr. 73-74; Deák 2006, 320, nr. 277; Nagy 2012, 381-382, pl.
7).
Marea enigmă și marea provocare totodată a hărții lui Delisle este găsirea răspunsului la întrebarea cum a
fost posibil ca informații amănunțite din hărți încă inedite, elaborate sub autoritatea Austriei, să fie publicate
de un dușman tradițional al Casei de Habsburg, şi anume Franța? Pentru că în momentul când Delisle își
tipărea harta la Paris, în 1703, Marsigli încă își păstra în manuscris hărțile Balcanilor de nord cu caracter
arheologic (publicate abia în 1726, odată cu apariția Danubius Pannonico-Mysicus). Cum au intrat datele
culese din teren de Marsigli în posesia lui Delisle, mai ales că din 1701 Austria și Franța se aflau în conflict
deschis, implicate, din tabere opozite, în războiul de succesiune a Spaniei? E greu de presupus că pe la 1700
ar fi putut avea loc o întrevedere directă și o colaborare între Marsigli (ofițer de rang înalt în armata
imperială austriacă) și Delisle (cartograf cu o carieră în plină ascensiune, aflat în vizorul a numeroase
personalități politice ale Franței). Ruperea lui Marsigli de habsburgi și o eventuală apropiere de Franța nu sar fi putut petrece decât după anul 1704, când acesta a ieșit degradat și dezonorat din armata austriacă,
oricum după publicarea hărții lui Delisle.

Figura 3. Harta Valahiei, de Luigi Ferdinando Marsigli și Johann Christoph Müller (Nürnberg, 1702-1703,
manuscris). Detaliu cu zonele de interes arheologic. Biblioteca Universitară Bologna, Fondul Marsigli, Mss. 28/13.
Foto Dragoș Măndescu, 2011.

Am încercat cu ceva vreme în urmă să reconstituim filiera informațiilor legate de antichitățile romane din
Valahia pe relația Marsigli-Delisle (Măndescu 2012, 101-106). Sursele cele mai puțin probabile și care ies
acum din calcul sunt Müller sau vreunul dintre ofițerii germani sau maghiari care la rândul lor ar fi avut
acces la producțiile cartografice manuscrise ale lui Marsigli. Rolul unei surse reale de informare pentru
Delisle, chiar dacă redusă ca amploare și săracă în detalii, l-ar fi putut avea însă introducerea pe care
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Marsigli o face la marea sa operă Danubius Pannonico-Mysicus, o broșură-semnal intitulată Danubialis
Operis Prodromus, tipărită în 1700 în tiraj limitat la Nürnberg. Copiile au început să circule în 1701 (Stoye
1994, 162-163, fig. 21), așadar tocmai în perioada în care Delisle lucra la definitivarea hărții Ungariei.
Cea mai probabilă verigă de legătură între "observaţiile" lui Marsigli şi documentarea lui Delisle pentru harta
Ungariei rămâne, în stadiul actual al cunoștințelor, Giovanni Domenico Cassini (1625-1712), bolognez ca și
Marsigli, dar ajuns (în 1669) și naturalizat (din 1673) în Franța lui Ludovic al XIV-lea, unde va conduce
observatorul astronomic de la curtea Regelui Soare. Fără îndoială că originea bologneză comună a contribuit
din plin la strângerea relaţiilor şi colaborărilor pe plan ştiinţific dintre Marsigli şi Cassini. Cei doi întreţineau
încă din 1695-1696 o corespondenţă susţinută despre exactitatea hărților, metodele cartografice și tehnicile
observațiilor astronomice (Stoye 1994, 133-135). Din primăvara lui 1699, Marsigli devine oficial
corespondentul lui Cassini la Academia Regală de Ştiinţe din Paris (Pinault Sørensen 2006, 199). Pe de altă
parte, sunt de notorietate excelentele relaţii dintre Cassini şi Delisle (Petto 2007, 102). Delisle a fost elevul
preferat şi totodată protejatul lui Cassini (Krokar 1997, image 5), aşadar nu putem exclude probabilitatea ca
unele dintre descoperirile şi inovaţiile lui Marsigli să-i fi fost furnizate lui Delisle chiar de către fostul său
profesor.
Figura 4.
Harta Ungariei, de Guillaume
Delisle. Detaliu cu reprezentarea
zonei limesului transalutan.
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Și totuși, există o mare diferență între reprezentarea antichităților romane din Valahia pe harta lui Delisle din
1703 și imaginea siturilor și a structurilor arheologice din același spațiu geografic reprezentate de Marsigli în
hărțile manuscrise întocmite împreună cu Müller, sau în cele incluse în volumul secund al monumentalei sale
opere tipărite aproape un sfert de secol mai târziu. Hărțile lui Marsigli redau, în general, aceleași realități
arheologice din spațiul Valahiei (Fig. 3): un prim drum antic roman făcut din piatră („Via Romana antiqua
lapidibus strata”), ce pornește de la Podul lui Traian de la Drobeta și înaintează prin zona submontană către
nord-est, până pe malul drept al Oltului, în zona Râmnicului Vâlcii („Ribnik”), punctul final fiind „Cittadesu,
Civitatis Romana rudera” (foarte probabil, aceste ruine pot fi identificate cu vestigiile sitului de la Stolniceni,
prezent și pe harta Transilvaniei din 1699 – cf. Măndescu 2014, 79-80, fig. 2/2); aproximativ la mijlocul
acestui drum, la est de Jiu („Syl fl.”), este marcat un castru roman („Castrametatio Romana”) nenumit (este
vorba de cel de cel de la Răcari, probabil); la „Cittadesu”, acest drum se întâlnește cu un altul, de asemenea
din piatră („Via Romana lapidib. strata”), care pornește de la Dunăre prin două brațe (unul de la Celei –
„Gieli, agger Roman”, celălalt de la Turnu – „Turn”) ce se unesc la Reșca („Antina, Urbis Romana rudera”)
și continuă apoi spre nord, pe malul drept al Oltului („Olt fl.”) – fără îndoială, avem aici de a face cu una din
primele reprezentări cartografice ale limesului alutan.
Dispunerea acestor puncte de interes arheologic la Delisle este făcută însă mult diferit, oferind prilejul unor
noi interpretări. Drumul roman (Fig. 4) pe care Delisle îl trasează de la Reșca spre nord înaintează pe malul
stâng al Oltului, la est de râu, și nu la vest, așa cum Marsigli punctează veridic limesul alutan pe hărțile sale.
Mai mult, la Delisle capătul nordic al acestui drum nu mai este „Cittadesu”, ca la Marsigli (punct care nici nu
mai apare pe harta din 1703, Delisle renunțând cu totul la el), ci „Sidoüa”, sit care la Marsigli era plasat
excentric și izolat, mult către est față de arealul bogat în ruine romane din zona ce corespunde Olteniei.
Cu siguranță, nu limesul alutan este cel reprezentat aici de Delisle. Surprinzător sau nu, ceea ce desenează
Delisle pe harta sa de la 1703 seamănă izbitor de mult cu limesul transalutan, structură ce nu-i era cunoscută
lui Marsigli. Deși Delisle îl prezintă pe Marsigli drept principala sursă pentru harta sa, detaliile legate de
aceste vestigii arheologice romane dintre Carpați și Dunăre, redate diferit, îndeamnă la reinterpretarea
genezei hărții din 1703 și la noi căutări menite a descoperi sursele nenumite de Delisle, ce se ascund în
spatele sintagmei „et quelques autres” din textul cartușului. Enigma reprezentării de către Delisle a unui
drum roman la est de Olt, al cărui capăt nordic este la castrul de la „Jidova”, rămâne încă neelucidată: a avut
cartograful francez surse de încredere cel puțin la fel de avizate precum Marsigli în domeniul antichităților
romane, ori trasarea limesului transalutan, așa cum apare pe harta de la 1703, pentru prima oară în istoria
cartografiei, a fost numai capriciul întâmplării sau rodul copierii eronate a datelor lui Marsigli?
Având în vedere că prima tentativă de reprezentare cartografică a limesului transalutan este considerată a fi
cea datorată lui Carl Schuchhardt, moment înregistrat abia în ultimul sfert al secolului al XIX-lea
(Schuchhardt 1885, 228-229, pl. IV), importanța hărții lui Delisle crește cu atât mai mult, în perspectiva
decalării acestui eveniment cu aproape două secole în urmă.
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Detalii mai puţin cunoscute despre
valul roman dintre Traian şi Tuluceşti (I)

Costin Croitoru1
Abstract
Galaţi Vallum or Trajan’s Vallum, as it is known in popular culture, had a clear lay-out, over 20 kilometres
between the benches of Siret River (ancient name Hierasus) and Prut River (ancient name Pyretus), between
the present-day villages Traian and Tuluceşti. As for the need for the construction of this line fortification,
the arc form of the vallum Traian-Tuluceşti, with the central area in the military aedificia from Barboşi, is
self-explanatory. Apart from its defensive function, similar to that of the vallum between Cahul Lake and
Cartal Lake for the Orlovka fortress, the vallum lay-out probably delimitated the militärisches Nutzland of
the fort from Barboşi.

Cuvinte cheie: val roman, Traian (Braniștea), Tulucești
Keywords: Roman wall, Traian (Braniștea), Tulucești

Contextul
„Valul Galaţiului”, după cum i se mai spune, sau popular „Valul lui Traian”, ori pe alocuri chiar „troian”2,
are un traseu relativ bine cunoscut, cu o lungime de peste 20 de kilometri (figura 1), fixat măcar sub aspect
convenţional între malurile Siretului (anticul Hierasus) și Prutului (anticul Pyretus), în zona localităţilor
actuale Traian (comuna Braniștea) și Tulucești (comuna omonimă). De dimensiuni impresionante (lungime,
dar odinioară – oricum anterior agriculturii mecanizate – și înălţime a valului, respectiv adâncime a șanţului)
a intrat de timpuriu în atenţia surselor scrise, referinţe generale despre acesta găsindu-se în operele
cronicarilor sau în relaţiile unor călători străini, începând din veacul al XVII-lea3. Desigur, a fost supus unor
interpretări romantice în contextul general al legendelor privind activitatea civilizatoare a cuceritorului
Daciei și în cel al fortificaţiilor liniare de la Dunărea de Jos, de care într-un fel sau altul a fost „conectat”,
într-o viziune unitară. A suscitat și interpretări etnice, când nu (ultra)naţionaliste4, rămase însă fără ecou în
istoriografia chestiunii. Chiar și în lipsa unor informaţii detaliate, desfășurarea în teren, poziţia șanţului,
forma centrată pe complexele de la Barboși și din imediata sa vecinătate (Șendreni, Galaţi – Cartierul
Dunărea), descoperiri întâmplătoare mărunte, dar cu relevanţă cronologică, constituie argumente pentru
atribuirea construcţiei și utilizării sale administraţiei romane.
În ceea ce privește structura efectivă a fortificaţiei liniare antice – în ansamblul său vallum și fossa, la care se
adaugă măcar parţial berma – rămânem la „bunurile” dobândite la finele veacului trecut prin stăruinţa


Această lucrare a fost finanţată de Autoritatea Naţională Română pentru Cercetare Știinţifică, CNCS – UEFISCDI,
numărul proiectului PN-II-RU-TE-2012-3-0216.
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Muzeul Brăilei „Carol I” (costin_croitoru1@yahoo.com)
2
Croitoru 2007, 57-140.
3
Croitoru 2005, 349-361.
4
A. D. Xenopol atribuia valul goţilor conduşi de Athanaric, iar R. Raşev – bulgarilor lui Asparuch, vezi Croitoru 2004,
80, nota 9.
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profesorului Mihalache Brudiu5, măcar pentru că sunt singurele informaţii de context cu care se poate opera
în acest moment și probabil și ceva vreme de acum înainte.

Figura 1.
Valul Traian-Tulucești.
Schiță de hartă din arhiva Muzeului
din Galați (vezi și Brudiu 1981).

Evident, în lipsa unor izvoare scrise cercetările de teren rămân singurele care pot aduce argumente în privinţa
datelor esenţiale ale fortificaţiei liniare (desfășurare în teren, structura ansamblului defensiv, elemente de
cronologie implicit „etnologie” etc.). Parcimonia sondajelor arheologice – de înţeles într-un spaţiu cu atâtea
alte provocări profesionale6 – asociate nefericit cu interpretarea sau descrierea situaţiei „de șantier”, nu oferă
suport ferm concluziilor/ interpretărilor.
Apoi, măcar în treacăt fie spus, singura descriere integrală a traseului fortificaţiei o datorăm neobositului
„topometru” al Muzeului Naţional de Antichităţi, Pamfil Polonic7. Nici înainte (deși menţiuni mai apar de
5

Contribuţiile domniei sale vor fi citate în rândurile următoare.
La care se adaugă desigur motive întemeiate, de pildă, pe mai bine de jumătate din traseul său fortificaţia este utilizată
ca drum judeţean, între Braniștea și Cișmele (DJ 255A). În zona Smârdan valul este cale de acces în poligonul militar.
Practicarea unor secţiuni ar însemna închiderea drumului...
7
O astfel de contribuţie este reprodusă la Figura 2.
6
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pildă la cronicarii moldoveni) nici după acesta, nu există indicii că cineva a avut curiozitatea de a parcurge
integral traseul valului (cu șanţ), eventual să facă o descriere, observaţii, măsurători... Așadar, contribuţiile
istoriografice mai mult sau mai puţin consistente dedicate acestui obiectv s-au întemeiat pe analogii,
interpretări „de birou”, logică istorică, afinitate pentru o idee sau școală arheologică etc. (de la acest „dat”
nefăcând excepţie nici contribuţiile mele anterioare).

Figura 2.
Capătul sud-vestic al valului Traian-Tulucești într-o schiţă realizată de P. Polonic.
Din anul 2012, în colaborare cu Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi am efectuat cercetări de teren
sistematice pe întreg traseul cunoscut al „Valului lui Traian”8. Cum era de așteptat, realitatea din teren a
completat și corijat în câteva cazuri realitatea din birou, atât în ceea ce privește ansamblul defensiv în sine,
desfășurarea sa în teren – mai ales în privinţa capetelor – cât și, mai ales, gradul său de „permeabilitate”, ca
să parafrazez un arheolog care s-a preocupat îndeaproape de acest obiectiv, respectiv existenţa unor elemente
noi ale limes-ului nordic al provinciei Moesia Inferior.

Un val în Balta Brateşului?
Cum am notat deja, capetele fortificaţiei liniare antice din sudul Moldovei au fost „rezemate” (istoriografic)
pe obstacole naturale, hidrografice. Argumentul strategic trebuie să fi precumpănit în acest caz și pentru
inginerii militari romani, în mod evident, tentativa de a depăși acest aliniament de către un potenţial adversar,
pe oricare dintre flancuri, creându-i imperativele și dificultăţile inerente dublei traversări a râului (Siret sau
Prut). În plus, și într-un caz și în celălalt, în vecinătatea zonelor de vărsare în Dunăre luncile râurilor
menţionate formau un relief cu aspect deltaic (avem în vedere imaginea nealterată de desecările și îndiguirile
8

Pe unele sectoare ale fortificaţiei antice m-au însoţit în aceste „verificări de teren” colegii și prietenii Stănică Pandrea
de la Muzeul Brăilei „Carol I” (sectorul Braniștea), Eugen S. Teodor de la Muzeul Naţional de Istorie a României
(sectorul Smârdan), Costel Chiriac de la Institutul de Arheologie din Iași (sectorul Tulucești). Unele dintre concluziile
mele sunt și rod al discuţiilor și observaţiilor cumulate, astfel că le mulţumesc și aici, odată în plus.
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moderne), creând astfel o dificultate de abordare suplimentară, atât din punct de vedere defensiv cât și
ofensiv.
Pe flancul stâng nu trebuie pierdută din vedere prezenţa Bârladului, care până în evul mediu se vărsa, de
asemenea, în Dunăre9, așa încât capătul de sud-vest al fortificaţiei este de „rezemat” pe malul antic al
Bârladului – azi Bârlădelul, adică acolo unde îl văzuse Polonic, și nu pe malul actual al Siretului unde s-a
căutat și nu s-a găsit.
Căi de comunicaţie prin acest „labirint” hidrografic dintre Siret, Bârlad și Dunăre au existat desigur, după
cum o sugerează descoperirile arheologice, poziţionarea movilelor și/sau toponimia10. Istoria politicomilitară a zonei în varii epoci istorice surprinde prezenţa a două vaduri principale pe cursul inferior al
Siretului: vadul Galaţiului și cel al Focșaniului, cu menţiunea că cel din urmă este racordat printr-un traseu
mai lung și mai dicifil, care privează atacatorul de beneficiul surprizei. Rămâne așadar vadul Galaţilor, bine
închis de strategii romani, întrucât le oferea o poziţie privilegiată – capacitatea de ripostă pe malul opus al
fluviului, dar și un rol cheie în controlul demografic spre Muntenia subcarpatică și întreaga zonă a Dunării de
Jos. Nu întâmplător în zonă va fi graniţa mult disputată, în anumite vremuri, dintre Ţara Românească și
Moldova11 sau celebrul aliniament Focșani-Nămoloasa-Brăila12, ca să facem trimitere doar la exemplele
„clasice”.

Figura 3.
Poziţionarea cetăţii Crăciuna (după L. Chiţescu).
Îngrămădirea unor elemente defensive denotă odată în plus „sensibilitatea” zonei și atenţia care i se acorda.
În același context amintesc informaţia uitată, dar consemnată în manuscrisele care ne-au rămas de la Polonic
și Tocilescu, preluată ulterior și de dicţionarele geografice, conform căreia la Voinești, comuna Măxineni,
judeţul Brăila (deci peste Siretul de azi – Bârladul în antichitate, în zona de confluenţă a celui dintâi cu
Buzăul, vezi Figura 3) ar fi existat „ruinele” unei cetăţi antice și urme de val, atribuite perioadei romane 13.
9

Botzan 1984, 264.
Teodor 2014, 111-142.
11
Vezi măcar episodul Crăciuna – ce pare a fi localizată la Independenţa, pe malul gălăţean al Siretului: Chiţescu 1967,
351-359; Chiţescu 1968, 81-94; Chiţescu 1980, 367-371. Vezi și prezenţa pe malul opus a mănăstirii fortificate
Măxineni: Cândea 2012; Cândea 2014.
12
Miller 2007, 213-234.
13
Harţuche 1980, 337 cu citarea surselor.
10
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Deși nu există vreun motiv întemeiat să ne îndoim de afirmaţiile lui P. Polonic (ba din contră, și mai ales
dacă avem în vedere imperativele strategice din zonă) azi nu mai putem să le confirmăm din teren sau „din
aer”, spaţiul fiind alterat antropic semnificativ în cursul secolului XX, prin ridicarea ansamblului defensiv
din ultima conflagraţie mondială, dar și după mijlocul veacului prin amenajarea unei... orezării, care îi
conferă aspect general de „fagure”.
În ceea ce privește flancul drept, pe de o parte, dimensiunile albiei Prutului, debitul său și diferenţa de nivel
dintre cele două maluri constituiau fără îndoială un obstacol semnificativ. Prezenţa aici a bălţii Brateșului –
în accepţiunea sa anterioară introducerii terenului în circuitul agricol14 – forma o zonă lacustră sinonimă celei
de la vărsarea Siretului/ Bârladului. Interesantă (dar deloc surprinzătoare) este opţiunea administraţiei
romane de a continua aliniamentul defensiv „Traian-Tulucești” în stânga Prutului mult mai sus, în amonte,
începând din localitatea actuală Vadul lui Isac. Raţiunile strategice ale acestei situaţii sunt clare: pe de o
parte „închiderea” lacurilor din Bugeac, dar și a vadurilor de trecere a Prutului (vezi, de exemplu, relaţiile
călătorilor polonezi referitoare la trecerea Prutului prin vadul de lângă satul „turcesc” Troian15), respectiv
posibilitatea de a ridica un val continuu până la lacul Sasâc. Întrebarea care se pune în acest caz este, cum
anume au amenajat strategii romani, pe verticală (nord-sud, paralel cu lunca râului), zona destul de mare
dintre capetele celor două valuri (pe Prut distanţa dintre Tulucești și Vadul lui Isac este de aproximativ 40 de
kilometri). Să fie oare suficientă observaţia profesorului Ion Ioniţă conform căreia în ceea ce „privește
frontiera romană de pe râul Prut, între Tulucești (malul drept) și Vadu lui Isac (malul stâng) ea nu mai
necesita o fortificare cu limes, deoarece malul stâng pe care-l ocupau romanii avea o poziţie dominantă”16?
Într-un studiu dedicat de M. Brudiu valurilor din sudul Moldovei, respectiv celor două „vedete locale”, Valul
lui Traian și Valul lui Athanaric, le este adăugat și „Troianul din zona Brateșului de Sus”, pentru prima oară
fiind sugerată în istoriografia chestiunii completarea aliniamentelor defensive liniare din stânga și dreapta
Prutului, pe direcţia sud-nord. Plecând de la analiza unor documente medievale17 care consemnează limitele
unor posesiuni funciare din zona care ne interesează, respectiv a Planului Bălţii Foltești din Moșia Balta
Brateșului18, arheologul gălăţean pune „în teren” toponimul (sau hidronimul!?) „Troian(ul)”. Să sugereze
oare acesta prezenţa aici a unui troian care prin extrapolare a denumit o gârlă (gârla Troianu) sau doar o
ipotetică amenajare a peisajului lacustru în chip defensiv!? Sincer nu o putem intui și probabil din același
motiv nici alţii care s-a preocupat de „viaţa romană” din sudul Moldovei nu au mai utilizat informaţia, altfel,
așa cum o vom arăta în continuare, destul de importantă. În orice caz, redăm în cele ce urmează ad litteram
concluzia autorului citat:
„acest troian din zona Brateșului de Sus se prezintă ca o gârlă puţin meandrată, având o direcţie
aproape paralelă cu Prutul. În stadiul actual al cercetării nu cunoaștem dacă această gârlă a fost
amenajată pentru a deveni o fortificaţie, care să dubleze Prutul al cărui curs liniștit și neavând
lacuri sau bălţi în dreapta sau stânga, în zona dintre capetele valurilor de la Tulucești și Vadul lui
Isac, putea să devină un sector vulnerabil în timpul unui atac al populaţiilor migratoare. De
asemenea nu putem ști dacă a funcţionat în ambele etape ale valurilor sau numai o singură dată.
Săpăturile arheologice sistematice, ca și alte investigaţii, vor putea aduce informaţii care să ne ajute
să înţelegem mai bine concepţia strategică...”19.
Nu mult după interpretarea acestor informaţii documentare profesorul Brudiu dădea ca sigură prezenţa ei:
„Între Tulucești și Vadul lui Isac, în albia majoră a Prutului, a existat tot o fortificaţie cu șanţ și val
dispusă paralel cu vechiul curs al râului, dar spre est, fiindcă acesta curgea, pe latura vestică a văii,
unde în prezent, se află albia colmatată, numită Pruteţ”20.

14

Balta Brateșului (cea de pe valea Prutului!) sugerează o noţiune geografică mai largă, cuprinzând lacul propriu-zis,
dar și zona inundabilă din nordul acestuia, pe o lungime de circa 32 de kilometri și o lăţime variabilă, între patru și 12
kilometri, cuprinsă între albia minoră și terasa inferioară a Prutului, vezi Platon 1955, 90-91; Platon 1957, 56.
15
Croitoru 2007, 60.
16
Ioniţă 1982, 18.
17
DIR, A, XVI, I, nr. 149; III, nr. 302.
18
SJGAN, planul 685, Planul Bălţii Foltești din Moșia Balta Brateșului posedată de Cerlenţi și Clim, 1872.
19
Brudiu 1995, 234-235.
20
Brudiu 1998, 212.
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O gârlă Troianul este consemnată pe Planul Director de Tragere, în zona care ne interesează; deși meandrată,
ce-i drept, şi prea puţin paralelă cu Prutul. Izvorăște dintr-un lac aflat aproximativ la jumătatea distanţei
dintre localităţile actuale Frumușiţa și Tămăoani (vezi Figura 4, infra), în vecinătatea Gârlei Pruteţul. După
un scurt traseu sudic de aproximativ 800 m, oscilează spre est, sud-est cam 850 m, pentru a îndrepta hotărât
spre nord până undeva într-un punct deasupra Tămăoanilor, pe o distanţă de circa 3000 m, de unde pornește
meandrat spre est (sectorul perpendicular cu Prutul, de aproximativ 2000 m), apoi oblic, cursiv, parcurgând
aproximativ 3000 m până la confluenţa cu Prutul (undeva în zona mediană dintre localităţile moldovenești
actuale Colibași și Brînza). Prezenţa pe această reprezentare cartografică/ topografică a Gârlei Troianu cred
ca pune capăt oricăror speculaţii cu privire la amplasarea ei pe baza unor descrieri aproximative de secol
XVI. Dacă a avut vreodată rosturi defensive, e altă problemă...

Figura 4.
„Gârla Troianu” pe Planul Director de Tragere al armatei române.
Extras din trapezele 5258 (Scânteeşti, 1958) şi 5259 (Colibaşi, 1939).

Recent a fost editat21 manuscrisul nr. 533 care reprezintă Condica nr. XII cuprinzând Documentele moșiei
Balta Brateșului din Ţinutul Covurluiului. Concret, planul Bălţii Brateș din 4 aprilie 1853 coroborat cu
documentele din Manuscrisul 533, au sugerat autorului/editorului reconstituirea următorului traseu al
„troianului Brateșului” (vezi şi figura 5):
„sud-vestul localităţii Tulucești – ravena din talvegul văii Bălaia – șesul Brateșului – latura sudică a
buclei marelui meandru pe care îl face Prutul în dreptul localităţii Șiviţa și unirea cu Troianul, la
sud de Stoicani – pârâul Pruteţ – Piscul Covurluiului până în punctul Trond (râpa Trondului) – sud
de Măstăcani – Grindul Lung (Grindul sub Pisc) – traversează șesul dintre Măstăcani și Stoicani –
Grindul Tochilii – Siliștele vechi ale Fereștilor de pe malul drept22 al Prutului – Cotul Gârneţului –
sudul Vadului lui Isac”23.
21

Căldăraru 2015. Mulţumim și pe această cale autorului pentru amabilitatea cu care ne-a pus la dispoziţie planul
Brateșului, reprodus (micşorat) la figura 5.
22
Stâng! (nota editorilor).
23
Căldăraru 2015, 25.
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Figura 5.
Planul Brateșului cu
figurarea traseului
troianului (după
Căldăraru 2015).

Valurile de apărare Traian şi
Troianul marcate pe planul
Brateşului, cf. documentelor
din Mss 533.
Traseul reconstituit al
Troianului, în lunca Prutului
– cu linie întreruptă.
Intervenţiile noastre – cu
albastru. Înscrisurile din
planul original sunt vizibile
cu zoom 220% (nota ed.).
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Dezvoltarea Tuluceștiului modern și contemporan a dus la „ștergerea” urmelor capătului estic al valului
Galaţiului. Iată ce observaţii făcea Pamfil Polonic (Valul lui Traian de la Galaţi, mss. la Biblioteca
Academiei Române, caiet 6, f. 4-12) despre această chestiune, acum mai bine de un secol:
„după un parcurs de 100 de metri Troianul este tăiat de șoseaua Galaţi – Bârlad. În ambele laturi
ale șoselei valul este stricat de locuitori care scot lutul din el pentru unsul caselor; la răsărit de care
valul începe a se pierde, dar se mai cunoaște cum trece chiar prin casa lui Nevel Kireluk. De aici
înainte el nu se mai cunoaște, dar are direcţia drept spre gară, trecând prin casa Saftei Constantin
Donea și se finește la kilometrul 15 al drumului de fier, în malul Brateșului”24.
Mult mai săracă este relatarea învăţătorului Antoniu Georgesculu, redactată la 11 noiembrie 1873, ca răspuns
la Chestionarul lui Odobescu:
(troianul) „are una lungime extremă, căci spre partea vestu-nordu se întinde, trecând prin cătunulu
numitu Odaia lui Manolache, ce aparţine acestei comune, până preste Siretu, eră în partea lumei,
spre sudu-estu, trecându prin balta Brateșiului, se prelungesc până peste Prut”.25
Aceste repere relative la capătul „oriental” al fortificaţiei se pot confirma azi, până în marginea de sud-vest a
localităţii, cu ajutorul ortofotoplanurilor, pe care traseul valului de pământ poate fi sesizat cu relativă
ușurinţă, iar în Tulucești există localnici care indică traseul cu suficientă precizie, semnalând chiar și casele
construite pe val; elemente care susţin varianta Polonic. În treacăt fie spus, iniţial am interpretat ultima
afirmaţie a învăţătorului local Antoniu Georgesculu („trecându prin balta Brateșiului, se prelungesc până
peste Prut”) ca o „figură de stil” – naivă interpretare a prezenţei troianului și pe malul stâng al Prutului, visa-vis de Tulucești și nu știu să mai fi utilizat cineva răspunsurile la Chestionarul Odobescu în acest caz, ori
să fi intuit/ sugerat o astfel de continuare a fortificaţiei, altfel... banal de simplă și logică. Mult mai bine
cunoscut, beneficiind chiar de notorietate încă din vremea cronicarilor, valul Vadul lui Isac – Lacul Sasâc a
devenit „pe hârtie” partenerul ideal pentru valul Traian-Tulucești, măcar că „morfologia” lor diferită
sugerează funcţii deosebite26. Independent de sursa menţionată – și fără să îi fi fost sugerat în vreun fel
răspunsul – pedagogul octogenar Ameluan Chirilă din Tulucești își amintește că din luncă se vedea troianul
pe malul celălalt al Prutului, indicându-l cu destulă precizie „înspre căminul cultural” din Slobozia Mare. Nu
pot confirma această ipoteză pe baza suportului cartografic pe care îl am la dispoziţie, în acest moment, dar
evident merită verificată, inclusiv pe teren, cu concursul colegilor noștrii de dincolo de Prut.
Am insistat asupra acestor indicii pentru că, nu mult timp în urmă, M. Brudiu a „corijat” aceste realităţi
astfel:
„în ceea ce privește limita estică a acestei fortificaţii considerăm necesar să prezentăm următoarele
corecţii rezultate din observaţiile de pe teren. Până acum toate sursele au menţionat că valul trece
prin localitatea Tulucești și se oprește la marginea de est, în apropierea marginii fostului lac Brateș.
În realitate șanţul și valul antic continuă traseul în șesul Brateșului, în direcţie estică (probabil
nordică!!! n.a.), până la latura sudică a buclei marelui meandru pe care îl face Prutul în dreptul
localităţii Șiviţa. Deci traseul trecea prin apropierea marginei nordice a fostului lac Brateș și a fost
surprins în profilele unor șanţuri de desecare cu direcţia N-S, realizate de IEELIF Galaţi înainte de
1989”27.
Prelungirea aceasta a traseului valului, care ar coti spre nord, în unghi de aproximativ 90º – pe
ortofotoplanuri se distinge clar intrarea valului în zona de sud-vest a Tuluceștiului, reperele notate mai sus
îndreptându-l spre gară – se explică prin încercarea profesorului Brudiu de a îl pune în conexiune cu
„troianul Brateșului”. Evident că romanii ar fi ales cel mai scurt traseu posibil, plus de care nu există nici un
obiectiv în zonă (sau nu îl cunoaștem încă!) care să justifice o astfel de deviere.
Conchizând asupra celor notate mai sus, rămânem la părerea că ceea ce pare să fie un „bun câștigat” în acest
moment este eventual prezenţa unui troian (= val, șanţ ori poate dig, care datorită similitudinilor „structurale”
a fost denumit troian!? gârla omonimă!?) pe care sursele documentare medievale, dar mai ales moderne, îl
24

Vezi Croitoru 2007a, 88.
Biblioteca Academiei Române, mss. 223, f. 67.
26
Croitoru 2001, 55-63.
27
Brudiu 1995, 231-232.
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poziţionează, mai mult sau mai puţin exact, în zona dintre capetele a două fortificaţii liniare romane. Evident
prezenţa ansamblului vallum-fossa la „troianul Brateșului” în actualul stadiu al informaţiilor este doar o
supoziţie28, la fel atribuirea sa unui sistem defensiv roman unitar Traian-Tulucești – Vadul lui Isac-Lacul
Sasâc; fără a fi excluse aprioric, acestea rămân de demonstrat de cercetări ulterioare de teren. Actualmente
rămâne întrebarea dacă inginerii/ strategii romani au apelat la soluţii originale în această zonă cu totul
specială, care ridica probleme de abordare specifice. Personal, privind harta cu dispunerea generală a
fortificaţiilor liniare din sudul Moldovei – nu am văzut pe teren ori pe ortofotoplanurile avute la dispoziţie
nici un indiciu material cu privire la „troianul Brateșului”, altul decât gârla figurată de topografii militari –,
acesta din urmă ar (a)părea eventual ca o corectură ulterioară a unor realităţi observate practic, în teren, la un
moment pe care nu îl putem intui (eventual în faza a doua de funcţiunare, cea care de altfel a re-modelat
forma iniţială a fortificaţiei dându-i pare-se un aspect continuu la est și vest de Prut). Să mai spunem că, în
acest moment, legătura sa practică, pe teren, cu capătul estic al valului Traian-Tulucești, respectiv cu cel
vestic al valului Vadul lui Isac-Lacul Sasâc este doar ipotetică, pe hartă.
Doar cercetări arheologice în spaţiile rămase libere vor putea lămuri pe deplin, în viitor, această chestiune,
eventual identitatea de structură a sectoarelor de val identificate, faptul că aparţin aceleiași perioade, aceleiași
fortificaţii etc., și/sau eventual punctele lor de joncţiune.

Concluzii
Încheind aceste succinte observaţii cu privire la „odiseea” arheologică a valului, subliniez ipoteza conform
căreia „valul lui Traian” se continua la est de Prut cu sistemul liniar cuprins între Vadul lui Isac și Lacul
Sasâc29, ce nu este exclus totuși să fi funcţionat la un moment dat concomitent. Profesorul Brudiu identifică
un „troian” (?) ce ar completa, într-un mod original, spaţiul dintre cele două valuri. În actualul stadiu al
cercetărilor, al cunoașterii zonei inclusiv cu mijloace moderne, și cu toată stăruinţa de a înţelege descrierea
profesorului gălăţean, este posibil ca „troianul” ce „se prezintă ca o gârlă puţin meandrată” să nu fie decât un
vechi curs de apă, care urmează un traseu sinuos până la vărsarea în Prut, vizibil azi pe hărţile satelitare,
aerofotografii și ortofotoplanuri30; rămâne discutabil, deci, ceea ce ar fi fost „surprins în profilele unor
șanţuri de desecare realizate de IEELIF Galaţi înainte de 1989”. Poate fi chiar troianul despre care vorbesc
documentele medievale și hotărniciile de la finele secolului XIX.
Eventuala existenţă a unor elemente defensive (val de pământ?) paralele cu Prutul31 în zona dintre Tulucești
și Șiviţa, poate continuând până spre Stoicani (?), cred că ar fi mai curând de pus în legătură cu valul
Stoicani-Ploscuţeni decât cu valul dintre Vadul lui Isac și Lacul Isac. Funcţionarea acestui „arc de cerc”
format din valul Traian-Tulucești, eventual troianul Brateșului (?) și valul Stoicani-Ploscuţeni ce
delimita/izola câmpia Covurluiului am încercat să o explicăm în contextul frământărilor din debutul domniei
lui Hadrianus și cedarea Câmpiei muntene sarmaţilor32.
Mai este un aspect asupra căruia vreau să insist. Primul înţeles pe care îl reţine DEX-ul în cazul
substantivului „structură” este acela de (mod de) organizare internă33. Astfel, vehiculata „identitate
structurală”34 dintre valurile Traian-Tulucești și Vadul lui Isac-Lacul Sasâc, în lipsa unor observaţii
stratrigrafice comparative, se referă, de facto la structura... „externă”, la „aspectul general”, vizibil în epoca...
contemporană! Conform istoriografiei citate, această prezumtivă unitate „structurală” ar fi funcţionat ca
28

Profesorul Brudiu ar fi văzut văzut profilele „valului și șanţului antic” în urma lucrărilor de desecare din veacul
trecut; oricum nu divulgă forma, dimensiunile sau „schiţa” acestora.
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Vulpe 1950, 97-98; Vulpe 1974, 275.
30
Vezi, de exemplu, ortofotoplanurile disponibile la adresa: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html.
31
Desigur rămâne de reconstituit – dacă va fi cu putinţă – topografia zonei pentru a se vedea în ce măsură albia râului
permitea traversarea în acest sector, și deci imperativitatea de a plasa aici un obstacol.
32
Croitoru 2004, 109-111.
33
Vezi și seria sinonimică: osatură, schelet etc.
34
Vulpe 1950, 97-98; Vulpe 1974, 275; Ioniţă 1982, 18; Liuşnea 2000, 78; Bârcă, Sîrbu 2000, 84. Vezi totuși Brudiu
1995, 233: „Radu Vulpe, la sfârșitul ultimului război, și eu, în 1990, am observat, prin cercetări perieghetice că valul
antic din zona Vadului Isac are similitudini perfecte din punct de vedere structural cu valul Tulucești-Traian”.
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ansamblu Traian-Tulucești-(Troianul Brateșului)-Vadul lui Isac-Lacul Sasâc în „perioada romană” – deci în
prima sa fază de utilizare. Ori ceea ce vedem azi – atât cât s-a mai conservat – este de fapt ce-a de-a doua
fază, a cărei amenajare a distrus-o / remodelat-o pe prima, nu știm când (probabil secolul IV p. Chr.)35. Iar
prin argumentum ad ignorantiam, măcar în cazul fortificaţiei Traian-Tulucești, atât din descrierea lui Polonic
cât și din ceea ce se mai observă azi pe teren, remarcăm diferenţe clare în ceea ce privește dimensiunile
(înălţime și lăţime a valului, adâncime și lăţime a șanţului, prezenţa sau absenţa bermei), care nu se datorează
întotdeauna stării de conservare. Este vorba mai curând despre versatilitatea inginerilor romani cărora
imperativele din teren le-au impus variate soluţii tehnice. Așadar, cum putem vorbi despre unitate structurală
în cazul unui ansamblu, ale cărui elemente nu sunt... uniforme?. Funcţionarea concomitentă a acestor
aliniamente este foarte probabilă, cum am notat și mai sus, mai ales în faza secundă, în care par să se fi
efectuat și anumite completări tocmai în acest sens aplicat, funcţional, totuși nu cel de mai sus este
argumentul sustenabil.
În ceea ce privește imperativele care au stat la baza ridicării acestei fortificaţii liniare, lucrurile sunt ceva mai
clare și deci unanim acceptate36. Forma arcuită a valului Traian–Tuluceşti, centrat pe edificiile militare de la
Bărboşi, este elocventă în acest caz. Dincolo de funcţia lui defensivă, identică cu cea pe care valul dintre
Lacul Cahul-Lacul Cartal o îndeplinea pentru castrul de la Orlovka37, traseul său delimita probabil şi
militärisches Nutzland al castrului de la Bărboşi. Aceste realităţi topografice sugerează și cronologia valului.
Prin urmare, datele la care au fost iniţiate cele două faze de construcţie ale valului Traian–Tuluceşti trebuie
puse în legătură cu perioada în care a funcţionat castrul de la Bărboşi, adică secolele II-III şi, respectiv,
începutul secolului IV p. Chr. Pentru aceste două faze de utilizare (surprinse și arheologic) ale fortificaţiei
liniare pledează și descoperirile numismatice. Este vorba, în primul rând, despre identificarea la Traian38 și
într-un punct necunoscut de pe val39 a unor denari, emisiuni din timpul domniei lui Marcus Aurelius (161180), respectiv despre „monedele din timpul lui Constantin cel Mare găsite pe el”, menţionate de P. Polonic.
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Graniţa de sud-vest a Daciei romane
elemente de structură şi tipologie

Eduard Nemeth1

Abstract
The southwestern part of ancient Dacia has been among the first regions that fell under the Roman
occupation. The main corps of the Roman invasion army - lead by Emperor Trajan in person – marched in
the year AD 101 into Decebalus’ Dacia on a route that went through this region and was to become one of
the main roads in this part of the Roman province, which we call “the western road” (fig.1). Field researches
in this region lead us to some conclusions: the “western road” from here became also the southwestern
frontier of Roman Dacia, at least until the beginning of Emperor Hadrian’s reign, when the legion stationed
here under Trajan was sent back to Upper Moesia. Other (auxiliary) forts from this road (Vărădia, Surducu
Mare etc.) also seem to have been abandoned at this point in time. Another conclusion is that the Roman
artefacts discovered in some places on the lower Mureş river: stamped bricks of the legio XIII gemina in
Bulci and Cenad and of the cohors II Flavia Commagenorum in Cladova, a funerary inscription of a veteran
from the XIIIth legion in Sânnicolau Mare etc. (fig. 15) were actually brought here in the Middle Ages from
Apulum (Alba Iulia) and Micia (Veţel, near Deva) and reused as construction material for churches and
abbies in the 12th-13th centuries. Taking all this into consideration, one cannot claim an extension of the
Roman province of Dacia over the plains to the west from the „western road” up to the river Tisza anymore,
the more so, that these plains were very swamped until the 18th century (fig. 18). In what concerns the three
long earth ramparts from this region (fig. 2; fig. 16), we have no elements which could date them. No
fortifications or similar works have been found yet along these ramparts. Hypothetically, the easternmost
rampart could have been a Roman construction to mark the southwestern limit of Roman Dacia beginning
with Hadrian’s reign, which would’ve shown the neighbouring populations where the province begins. The
neighbours here were mostly the Sarmatian Iazyges, that started to settle in front of the southwestern frontier
of Roman Dacia as early as the last quarter of the 2nd century AD (fig. 17).

Keywords: Roman frontiers, the southwestern border of Roman Dacia, the lower Mureş valley, the earth
ramparts from Banat

Introducere
Partea sud-vestică a Daciei a fost printre primele regiuni nord-dunărene care au ajuns sub ocupaţie romană.
În primăvara anului 101 p. Chr. împăratul Traian a condus el însuşi coloana principală a armatei romane de
invazie pe teritoriul regatului Daciei. Această coloană a pătruns pe un traseu care a traversat sud-vestul
Daciei pornind de pe malul dunărean al Moesiei Superior, mergând mai întâi spre nord, apoi spre est, ceea ce
este confirmat de una din puţinele surse scrise directe păstrate cu privire la aceste evenimente, având în
vedere că este un citat din însuşi Traian2. Cunoscuta hartă antică numită Tabula Peutingeriana ( Segm. VII)

1
2

Univesitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (eddienemeth@yahoo.com)
Priscianus, VI, 13, 205: inde Berzobim, deinde Aizi processimus.

Graniţa de sud-vest
plasează şi ea ambele localităţi Berzobis şi Aizis în această parte a Daciei, şi anume pe cel mai vestic drum
roman de aici.

Figura 1. Fragment din Tabula Peutingeriana (segm. VII)
cu drumul de vest din sud-vestul Daciei romane
(Nemeth et al. 2011, 105, Abb. 1).

Figura 2.
Harta Daciei romane cu cele mai importante drumuri şi castre.
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Deoarece Dacia de sud-vest a rămas în mâinile romanilor deja în timpul primului război dacic al lui Traian,
aici au existat garnizoane romane încă din această fază a războaielor daco-romane dintre Traian si Decebal.
Cea mai importantă unitate care a asigurat controlul asupra acestei părţi a Daciei a fost legio IV Flavia felix,
o legiune care care a fost adusă din castrul ei de la Singidunum (azi Belgrad-Zemun, Serbia) şi integrată în
armata expediţionară a lui Traian. După ocuparea zonei dacice de sud-vest, legiunea a ridicat castrul de la
Berzobis (azi Berzovia, jud. Caraş-Severin) şi – cu mare probabilitate – a fost şi garnizoana (sau o parte din
ea) castrului ridicat la sfârşitul primului război dacic3 pe locul care – câţiva ani mai târziu, tot sub Traian – a
fost fondată Colonia Ulpa Traiana Sarmizegetusa. Într-o serie de alte castre de-a lungul drumului parcurs de
coloana condusă de Traian în primul război dacic au fost probabil plasate trupe auxiliare sau vexilaţii
legionare. Deşi cunoaştem numele unor astfel de unităţi auxiliare, ele sunt trupele care au asigurat garnizoana
după transformarea Daciei în provincie romană şi nu avem certitudinea că sunt aceleaşi cu trupele cele mai
timpurii de ocupaţie din timpul desfăşurării conflictului (v. fig. 2).
În cele ce urmează vom prezenta structurile constructive romane de natură militară situate de-a lungul
drumului amintit mai-sus, pe care-l numim “drumul roman vestic”. Având în vedere că nu au fost identificate
fortificaţii romane la vest de acest drum, nu putem postula un traseu mai vestic al graniţei de sud-vest a
Daciei romane, aşa cum am mai arătat şi în publicaţii anterioare4. Vom reveni mai jos asupra acestui subiect,
unde vom întemeia mai detaliat această poziţie şi vom vorbi, de asemenea, despre eventualul rol al văii
inferioare a Mureşului şi a valurilor de pământ din Banat în Dacia romană de sud-vest. De asemenea, nu am
inclus în acest articol castrele romane aflate pe ceea ce numim “drumul roman de est” din sud-vestul Daciei,
cel din culoarul râurilor Timiş şi Cerna, pentru că, din cauza poziţiei lor într-un defileu mai larg sau mai
îngust pe direcţia nord-sud, aceste fortificaţii nu puteau avea rol de fortificaţii de frontieră, ci pe acela de a
asigura securitatea drumului de la Dierna la Tibiscum (v. fig. 1 şi 2).
Castrele identificate pe drumul roman de vest din sud-vestul Daciei vor fi prezentate în cele ce urmează.

Castrele de pe drumul de vest
1. Vărădia (Arcidava?) (fig. 3; fig. 4)
Cel mai timpuriu castru roman de la Vărădia, cel de pe dealul numit „Chilii”, măsura 214 x 132 m şi a fost
un castru din lemn şi pământ. Se presupune că ar fi funcţionat doar în timpul războaielor dacice ale lui Traian
(101-106 p. Chr.) şi că ar fi putut adăposti o vexilaţie a legiunii a IV-a Flavia felix, fiindcă aici s-a descoperit
o ţiglă cu ştampila acestei legiuni5. Viaţa scurtă a acestei fortificaţii a fost dedusă din faptul că la Vărădia a
fost ridicat un al doilea castru, pe locul numit „Pusta Rovinei”. Acest castru (cu dimensiunile de 172 × 154
m) a avut o primă fază din lemn şi pământ, iar în a doua fază clădirea comandamentului şi zidul de incintă au
fost construite din piatră legată cu mortar6. O tessera militaris descoperită aici a aparţinut unui soldat din
cohors I Vindelicorum milliaria equitata7. Nici o altă dovadă scrisă nu s-a găsit care să lege această trupă de
castrul de la Varădia-„Pustă”. Se presupune că această cohortă a staţionat aici numai până la începutul
domniei împăratului Hadrian8, când unităţile militare par să fi fost retrase de pe întregul sector de drum
Vărădia – Surducu Mare – Berzovia9.
Castrul din lemn şi pământ de pe dealul Chilii (180 m altitudine), probabil mai timpuriu, se găseşte la cca
500 de metri în linie dreaptă la nord-est de satul actual. De pe această poziţie există vizibilitate foarte bună
spre sud şi spre est, ceea ce favoriza supravegherea drumului roman care venea dinspre Dunăre. Traseul
drumului era probabil pe la est de poalele dealului „Chilii” şi continua apoi spre nord, unde, după cca. 20 km,
ajungea la castrul de la Surducu Mare. Vederea spre vest din castrul de pe dealul „Chilii” era însă
împiedicată de dealurile mai înalte şi împădurite ale Vârşeţului.
3

Cassius Dio, 68, 9, 7.
Nemeth 1999-2000; Nemeth 2001; Nemeth 2005a, 71-86.
5
Benea 1983, 156; Iaroslavschi, Bozu 2003; Nemeth 2005a, 119, 130sq, 133, 137.
6
Gudea 1997, 26-28; Nemeth 2005a, 119. 130sq, 137; Nemeth 2005b, 698-691.
7
Florescu 1934, 69; IDR III/1, 110 = AÉ 1935, 109.
8
Nemeth 2005a, 150; Nemeth 2005b, 691.
9
Protase 1967, 67 sq = Protase 1995, 114-116; Nemeth 2009, 882. 886.
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Figura 3.
Castrele de la Vărădia poziţionate pe harta austriacă din 1763-1787 (sus)
şi pe o fotografie satelitară Google Earth (jos).
Castrul, probabil construit ulterior, de la Vărădia-„Pustă“ este situat la cca 400 m la sud-est de limita
respectivă satului actual, la cca. 900 m în linie dreaptă la sud-sud-est de castrul de pe dealul „Chilii” şi la cca
200 m la est de râul Caraş, care în această zonă curge de la nord spre sud. Altitudinea faţă de nivelul mării a
terenului castrului este de 106 m şi este constantă pe toată porţiunea de până la malul stâng (estic). La vest de
râul Caraş, altitudinea scade însă sub 100 m, astfel că inundaţiile afectau cu predilecţie această zonă şi nu
poziţia castrului (astăzi râul este îndiguit pe ambele maluri). Vizibilitatea din acest castru era nestânjenită în
toate direcţiile.
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Figura 4. Castrele de la Vărădia pe o hartă topografică actuală
(Nemeth et al. 2011, 108, Abb. 6).

2. Surducu Mare (Centum Putea ?) (fig.5; fig. 6)
Castrul de lemn şi pământ de la Surducu Mare (132 × 128 m) e posibil să fi adăpostit o vexilaţie a legiunii a
IV-a Flavia felix, dar unele semnalări din sec. al XIX-lea de ţigle ştampilate ale acestei legiuni la Surducu
Mare nu au fost confirmate de săpăturile din anii ’60 ai secolului trecut. Castrul a fost probabil abandonat, de
asemenea, la începutul domniei lui Hadrian10.
Castrul se află azi parţial sub drumul judeţean 572. El este situat la cca. 500 m nord-est de limita satului. La
aproximativ 300 m vest de castru curge pârâul Ciornovăţ. Terenul pe care se află castrul are o înălţime de
210 m de la nivelul mării, iar valea pârâului are o altitudine de 200 m. Diferenţa de 10 m în altitudine oferea
o anumită protecţie împotriva inundaţiilor. Drumul roman avea probabil aproximativ acelaşi traseu ca
drumul judeţean de astăzi. Zona este favorabilă existenţei unui castru, deoarece depresiunea Doclin, aici
lipsită de pădure, se întindea în direcţie de la sud-vest spre nord-est în munţii împăduriţi ai Dognecei.
Depresiunea este lată de 1,5–2 km, ceea ce oferea o vizibilitate destul de bună.
10

Protase 1975 = Protase 1995; Protase 1967, 60. 67 = Protase 1995, 107, 114sq; Gudea 1997, 28sq.

225

Graniţa de sud-vest

Figura 5.
Castrul de la Surducu Mare pe harta austriacă din 1763-1787 (sus)
şi pe o fotografie satelitară Google Earth (jos).
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Figura 6.
Castrul de la Surducu Mare pe o hartă topografică actuală
(Nemeth et al. 2011, 111, Abb. 9).
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3. Berzovia (Berzobis) (fig. 7; fig. 8)
Castrul de legiune măsura 490 x 410 m şi avea, potrivit literaturii de specialitate, o incinta din val de pământ
şi palisadă din lemn, iar în interior existau multe clădiri din piatră11. Aici a staţionat legiunea a IV-a Flavia
felix, care fusese adusă din castrul ei de la Singidunum din Moesia Superior ca să participe la războaiele
dacice ale lui Traian. Foarte probabil că legiunea a staţionat în timpul războaielor cu cea mai mare parte a
efectivului său pe locul viitoarei Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa12. După încheierea celui de-al doilea
război dacic (105-106), legiunea a construit castrul de la Berzobis, unde a rămas până la începutul domniei
lui Hadrian, când a fost retrimisă în Moesia Superior13.

Figura 7.
Castrul de la Berzovia
(Berzobis) pe harta
austriacă din 17631787 (sus) şi pe o
fotografie satelitară
Google Earth (jos).

11

Protase 1967, 49-51, 67 = Protase 1995, 97-99, 114; Moga 1970 (1971); Medeleţ, Petrovsky 1974; Gudea 1997,
29sq.
12
Aşa cum sugerează multele cărămizi ştampilate cu numele acestei legiuni, descoperite în primul nivel de construcţie,
v. Piso et al. 2006, 315-319.
13
Benea 1983, 141-159; Nemeth 2005a, 193sq.
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Castrul de legiune se află azi sub partea de nord-vest a satului Berzovia, la sud de râul Bârzava (distanţa faţă
de râu măsoară între 200 şi 500 m). Altitudinea terenului castrului este de 150 m peste nivelul mării, pe când
valea râului se află la 140 m altitudine. Această diferenţă oferea castrului o protecţie împotriva inundaţiilor;
în acelaşi scop a fost, de altfel, mutat şi satul Jidovin de către administraţia austriacă la sfârşitul sec. al
XVIII-lea, din zona inundabilă în care se afla iniţial, pe platoul fostului castru roman (vezi fig. 7). Drumul
roman, care aici îşi schimba direcţia spre est, trecea probabil pe la sud de castru şi nu între castru şi râul
Bârzava.

Figura 8. Castrul de la Berzovia (Berzobis) pe o hartă topografică actuală
(Nemeth et al. 2011, 112, Abb. 10).

Figura 9. Castrul de la Fârliug pe o hartă topografică actuală
(Nemeth et al. 2011, 114, Abb. 12).
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4. Fârliug (Aizis ?) (fig. 9; fig. 10)
Acest castru nu a fost cercetat şi este foarte greu de văzut pe teren, cu excepţia unor foarte mici denivelări la
nivelul solului, dar nu pe toate laturile sale. Nu i se pot stabili dimensiunile fără o eventuală investigaţie
geofizică şi nici nu avem date despre trupa care a staţionat aici.

Figura 10.
Castrul de la
Fârliug pe harta
austriacă din 17631787 (sus) şi pe o
fotografie satelitară
Google Earth (jos).

Castrul se află la 1 km în linie dreaptă la nord-nord+est de satul actual şi la cca. 800 m sud de râul Pogăniş,
pe o terasă ( cu o altitudine de 190 m deasupra nivelului mării). Lunca lată a acestui râu, care curge dinspre
est spre vest, formează o zonă mai joasă (cca. 180 m altitudine) între dealurile Sacoş-Zăgujeni la nord şi Mţii Dognecei la sud, fiind astfel adecvată construirii drumului roman. Acest drum venea de la Berzovia, urma
poalele munţilor Dognecei, trecea prin Fârliug şi se îndrepta spre Cornuţel şi Jupa (Tibiscum).
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5. Cornuţel (Caput Bubali ?) (fig. 11; fig. 12)
În micul castellum de la Cornuţel (dimensiuni de cca. 48 x 50 m)14 putea fi staţionată doar o unitate mică. Se
presupune că a funcţionat fie între anii 101-117, fie chiar numai în timpul războaielor lui Traian (101-106).
Trupa de garnizoană nu a fost identificată până acum.

Figura 11. Castrul de la Cornuţel pe harta austriacă din 1763-1787 (sus)
şi pe o fotografie satelitară Google Earth (jos).
14

Lungu, Hurduzeu, Timoc 2001.
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Micul castru de la Cornuţel se găseşte la cca. 500 m sud-vest de satul actual, la o altitudine de 300 m peste
nivelul mării. Zona este şi astăzi împădurită, cu atât mai mult trebuie să presupunem existenţa pădurii în
epoca romană. Desigur că a fost necesar să se defrişeze pădurea pentru a asigura vizibilitatea din castru spre
drumul roman, cât şi pentru însuşi traseul acestuia din urmă. Din păcate, traseul drumului roman în zona
acestei fortificaţii nu a fost stabilit arheologic, dar îl putem presupune la o mică distanţă la sud de castru.

Figura 12. Castrul de la Cornuţel pe o hartă topografică actuală
(Nemeth et al. 2011, 116, Abb. 14).

6. Jupa (Tibiscum) (fig. 13; fig. 14)
Prima fortificaţie romană de aici, în ordine cronologică, a fost un castellum din lemn şi pământ cu
dimensiunile de 60 x 60 m. Ea a fost datată în perioada dintre cele două războaie dacice ale lui Traian. Ca
trupă de garnizoană a acestei faze este presupusă (doar pe baza dimensiunilor) o vexilaţie de legiune sau de
trupă auxiliară15. Se crede că, deoarece literatura de specialitate mai veche menţionează descoperirea de
cărămizi ştampilate ale legiunii a IV-a Flavia felix în zonă, aici ar fi putut fi staţionată o vexilaţie a acestei
legiuni în această perioadă timpurie16.
Această fortificaţie mică a fost înlocuită – probabil imediat după întemeierea provinciei – de un castru ceva
mai mare din lemn şi pământ (110 x 101 m). Această etapă s-a terminat – poate la începutul domniei lui
Hadrian – printr-un incendiu. Castrul a fost reconstruit din piatră. Ca trupă de garnizoană pentru aceste două
etape este menţionată cohors I Sagittariorum, afirmaţie bazată pe ştampile tegulare ale acestei cohorte17. Pe

15

Benea 1993, 214-217; Benea, Bona 1994, 17 sq, 29-31.
Benea, Bona 1994, 54; Benea 1994, 313. 311, nr. 7, Anexa II.
17
Benea, Bona 1994, 18-20, 31-36, 54, fig.. 7; Benea 1992 (1993), 91-99.
16
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baza dimensiunilor castrului şi a cazărmilor, cohorta trebuie să fi avut un efevtiv de 500 de soldaţi18. Totuşi,
în sec. al III-lea, această cohortă sau una omonimă este atestată ca milliaria la Drobeta19. Dacă e vorba de
aceeaşi trupă, avem de-a face cu o sporire a efectivului. Istoria ei, însă, are şi alte lacune, pentru că nu ştim,
de exemplu, de unde a fost adusă la Tibiscum.

Figura 13. Castrul de la Jupa (Tibiscum) pe harta austriacă din 1763-1787 (sus)
şi pe o fotografie satelitară Google Earth (jos).
18
19

Benea, Bona 1994, 36; Benea 1992 (1993), 99.
Petolescu 1997, 117sq; Petolescu 2002, 120sq.
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La mică distanţă la sud de acest castru a existat un timp un alt castru din lemn şi pământ20. Nu este clar când
a fost el construit, dar se presupune că ar fi găzduit unitatea de Palmyreni sagittari ex Syria (sau o parte a ei),
adusă în Dacia la începutul domniei lui Hadrian pentru războiul împotriva iazigilor din 117-11921. Mai
târziu, din soldaţii palmyreni de la Tibiscum a rezultat un numerus Palmyrenorum, atestat pentru prima oară
într-o inscripţie din 159-160, care a căpătat şi atributul local de Tibiscensium22. Dimensiunile acestui castru
nu sunt cunsocute din lipsă de cercetări arheologice (reconstituirea făcută de Felix Marcu23 ar avea nevoie de
o confirmare arheologică). Sigur că, dacă ipoteza potrivit căreia acest castru – ipotetic mai mare decât cel
contemporan lui de 110 x 101 m – ar fi aparţinut, de fapt, cohortei I Sagittariorum, iar celalălalt ar fi găzduit
pe (presupus) mai puţin numeroşii palmyreni24 s-ar confirma, acest lucru ar putea rezolva problemele
raporturilor dintre dimensiuni şi efectiv al fiecărei din cele două trupe.

Figura 14. Castrul de la Jupa (Tibiscum) pe o hartă topografică actuală
(Nemeth et al. 2011, 118, Abb. 16).

20

Benea, Bona 1994, 36sq, 54-56; Nemeth et al. 2005, 87 sq.
Benea, Bona 1994, 37, 54sq.
22
Petolescu 1997, 130-133; Petolescu 2002, 138-141.
23
Marcu 2009, fig. 21.
24
Marcu 2005, 705; Marcu 2009, 173.
21
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Cândva la mijlocul sec. al II-lea, aceste două castre au fost parţial demolate şi suprafeţele lor au fost incluse
într-un un nou castru mare, cu incinta din piatră. Fiindcă zidurile de nord şi de est ale castrului de 110 x 101
m şi cel puţin zidul de vest al castrului de dimensiuni încă necunoscute, contemporan cu el, au fost păstrate 25
şi fiindcă acesta din urmă castru nu era poziţionat paralel cu cel dintâi, noul castru mare, în care s-au refolosit
traseele de ziduri păstrate, a căpătat un plan neobişnuit în formă de trapez.
Cândva după anul 158 p. Chr. au fost formaţi în Dacia mai mulţi numeri de mauri26, dintre care unul a
staţionat la Tibiscum, numindu-se numerus Maurorum Tibiscensium. Astfel, la Tibiscum au staţionat trei
unităţi militare: cohors I Sagittariorum, numerus Palmyrenorum Tibiscensium şi numerus Maurorum
Tibiscensium, ceea ce poate fi motivul construirii castrului mare de formă trapezoidală menţionat mai sus.
Nu ştim însă cum erau repartizate barăcile acestor trupe în interiorul castrului. La sfârşitul sec. al II-lea sau
la începutul sec. al III-lea27, dacă nu chiar mai devreme28, cohors I Sagittariorum a fost probabil mutată la
Drobeta. Locul ei a fost luat la Tibiscum de către cohors I Vindelicorum milliaria equitata.
Castrul mare de la Tibiscum se află pe o terasă (altitudine 200 m), la cca. 200 m vest de râul Timiş şi la cca.
1,5 km la sud de confluenţa acestuia cu Bistra. Diferenţa de înălţime între terenul castrului şi cea a văii
Timişului este de cca. 5 m. Peisajul plat, lat de mai mulţi kilometri, al văii Timişului în această zonă oferea o
vizibilitate foarte bună în toate direcţiile. Aici se întâlneau cele două drumuri romane principale din sudvestul Daciei, şi anume undeva la est sau nord-est de castru.

Cursul inferior al Mureşului şi valurile de pământ din Banat
Majoritatea literaturii de specialitate cu privire la acest sector al văii Mureşului (fig. 15) a presupus că de-a
lungul său au staţionat cel puţin vexilaţii ale legiuni XIII Gemina de la Apulum şi ale cohortei II Flavia
Commagenorum de la Micia. Presupunerile se bazau pe faptul că s-au făcut descoperiri de artefacte romane
cu caracter militar în mai multe locuri de pe Mureşul inferior (cărămizi ştampilate, o inscripţie etc.) 29. La o
privire îndeaproape, pe teren, asupra fiecărui loc în care s-au făcut descoperirile acestea, cercetările noastre
au putut stabili că toate aceste materiale, fără excepţie, au apărut în contexte arheologice medievale, fiind
aşadar refolosite ca material de construcţie în Evul Mediu. Nici un sit militar roman nu a fost descoperit până
acum, de fapt, pe cursul inferior al Mureşului (adică în aval de Micia). Aşadar, trebuie să conchidem că
materialele romane găsite aici provin din transporturi de cărămizi şi pietre (între care o inscripţie) de la Alba
Iulia şi Veţel, materiale transportate pe Mureş pentru a fi folosite la bisericile şi mănăstirile medievale de pe
Mureşul inferior (Bulci, Cladova, Cenad etc.)
Nu există încă o explicaţie certă şi unanim acceptată pentru existenţa a trei valuri lungi de pământ, pe direcţia
aproximativă sud-nord, din vestul României de azi, din care un sector traversează sud-vestul României (fig.
16) Nici o fortificaţie nu a fost găsită până acum adiacent sau în apropierea acestor valuri. Unele săpături de
salvare premergătoare construcţiei autostrăzii din sud-vestul României s-au concentrat pe valul din mijloc30,
dar nu au fost găsite materiale relevante pentru datarea lor. Valurile par să aibă şanţuri atât pe partea de vest,
cât şi pe cea de est (aşa cum s-a văzut şi în săpăturile de salvare care au secţionat acest valul de mijloc la
Giarmata, jud. Timiş)31, dar este imposibil de determinat dacă aceste şanţuri au fost în uz în acelaşi timp sau
dacă există o diferenţă cronologică între ele. Cu ceva timp în urmă am prezentat foarte sumar o ipoteză,
conform căreia unul din valuri ar fi putut fi construit de romani la începutul domniei lui Hadrian, ca o
marcare a limitei provinciei după plecarea armatei din castrele de pe „drumul de vest”32. „Candidatul” cel
25

Benea, Bona 1994, 20, 38-54.
Numeri de mauri din Dacia provin cu mare probabilitate din formaţiunea neregulată de Mauri gentiles, atestată în
Daci Superior prin diplome militare în anii 146 ( Eck, Pangerl 2014, 269-272, nr. 1), 152 (AE 2007, 1763) şi 158 (IDR
I, 16).
27
Benea, Bona 1994, 57.
28
Petolescu 1997, 120sq; Petolescu 2002, 125sq; Nemeth 2005a, 156, nota 62, 159, 198sq.
29
De exemplu Gudea 1997, *23-24, nr. 1-4, care rezumă argumentele arheologice pentru această presupunere.
30
Draşovean et al. 2004.
31
Bozu, Bozu 2014.
32
Nemeth 2005a, 80, nota 64.
26
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mai adecvat în această ipoteză ar fi, desigur, valul cel mai estic. Bineînţeles, această ipoteză nu are până
acum argumente categorice care să o confirme.
Figura 15.
Sud-vestul Daciei romane
(vezi legenda de la fig. 2).

Figura 16.
Valurile din sud-vestul României (linie galbenă)
poziţionate pe o imagine satelitară Google Earth.

236

Nemeth
Noile lucrări de infrastructură rutieră din sud-vestul României au prilejuit descoperirea unor situri
arheologice atribuite sarmaţilor iazigi, o populaţie care trăia din sec. I p. Chr. în câmpia aflată între
provinciile romane Dacia şi Pannonia (Inferior).
Opiniile mai vechi ale cercetătorilor români despre pătrunderea iazigilor la est de râul Tisa, către frontiera
sud-vestică a Daciei, au pornit de la premisa că aceştia au sosit în această zonă relativ târziu, către sfârşitul
sec. al III-lea p. Chr., aşadar după abandonarea provinciei Dacia de către împăratul Aurelian33. Desigur,
astfel de presupuneri se acordau cu ipoteza că vestul Banatului de astăzi ar fi fost integrat provinciei Dacia
până la Tisa şi, prin urmare, sarmaţii nu puteau să pătrundă aici înainte de părăsirea provinciei. Noile
descoperiri de situri sarmatice – cu precădere necropole – dovedesc însă că aceştia s-au stabilit aici deja în
ultimele două decade ale sec. al II-lea p. Chr.34. Este posibil ca romanii să le fi dat sarmaţilor permisiunea de
a se stabili în faţa graniţei de sud-vest a Daciei, printr-o prevedere a noilor tratate de pace de după războaiele
marcomanice, despre care însă nu avem informaţii în sursele scrise antice păstrate.
Desigur, noile descoperiri de situri sarmatice în sud-vestul României (fig. 17) au fost condiţionate de traseele
lucrărilor pentru autostrăzi; unele necropole sarmatice au fost însă identificate în timpul unor săpături
arheologice sistematice care vizau alte obiective de interes arheologic, cum a fost descoperirea mormintelor
sarmatice de la Foieni (jud. Timiş), datate la sfârşitul sec. al II-lea p. Chr.35

Figura 17. Descoperiri sarmatice de sec. al II-lea din sud-vestul României (romburi)
şi castrele de pe drumul de vest din sud-vestul Daciei romane („bolduri” galbene)
pe o fotografie satelitară Google Earth.
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Dörner 1971.
Bârcă, Cociş 2013.
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Tănase, Mare 2000.
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Graniţa de sud-vest
Din cele expuse mai sus rezultă că nu se mai poate susţine un traseu al graniţei de sud-vest a provinciei
romane Dacia pe Mureşul inferior şi pe Tisa, aşa cum am mai argumentat anterior şi în alte publicaţii 36. De
altfel, zona de vest a Banatului de astăzi, o zonă de câmpie aluvionară joasă, a fost una mlăştinoasă până la
marile desecări şi regularizări de cursuri de râuri ale administraţiei austriece din sec. al XVIII-lea. O hartă
desenată la sfârşitul sec. al XVII-lea-începutul sec. al XVIII-lea, de către Johann Christoph Müller, ilustrează
acest fapt (fig. 18). Zona favoriza locuirea doar pe porţiuni limitate (grinduri, zone ceva mai înalte între
mlaştini), dar nu era propice unor lucrări de infrastructură şi instalaţii militare sau civile caracteristice
Imperiului Roman (drumuri, castre, oraşe, vile rustice etc.). De aceea ea nu a fost inclusă în provincia
administrată direct de romani, deşi este de presupus controlul roman asupra ei.

Figura 18. Hartă de la sfârşitul sec. al XVII-lea – începutul sec. al XVIII-lea,
pe care sunt figurate mlaştinile din zona sudvestică a României de astăzi
realizată de Johann Christoph Müller (1673-1721).

Carte Accurate d'Hongrie, ou se fait voir le Theatre de la Guerre,
aux Environs les Pays de Belgrade, Temisvar, etc.
Accuraate Kaart Hungarie, waar in de Stoel des Oorlogs vertoont word,
omtrent de Lande van Belgrado en Temeswaar, ann't Keyserlyke Origineel geteekent /
designée a l'Originel de Celle de L'Empereur par L'Ingenieur Muller; door d'Ingeneur Muller.)
Imagine obţinută de pe http://mapy.mzk.cz/mzk03/001/052/554/2619316541/
la 14 decembrie 2014.
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Nemeth 2005a, 71-85.
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Teledetecție și arheologie aeriană la medie și joasă altitudine pe Limes Transalutanus.
Contribuții la dezvoltarea unei tehnologii inovative de patrimonializare

Dan Ștefan1

Rezumat
Abordarea științifică a problemelor istorice și cultural-arheologice ridicate în jurul segmentului din granița
Imperiului Roman în Dacia, denumit în mediul academic Limes Transalutanus, a fost încă de la bun început
condiționată de dezvoltarea unei tehnologii inovative capabile să genereze, să gestioneze și să integreze
numeroase seturi de date într-o manieră graduală, de la cadrul general până la elemente de mare detaliu, în
vederea evidențierii principalelor opțiuni interpretative. În același timp, evoluția tehnologică urmărită poate
fi privită și distinct, ca un scop în sine, și, în acest caz, problematica istorică generală și provocările de natură
arheologică specifice cercetărilor de-a lungul Limes Transalutanus constituie studiul de caz ideal și prilejul
cel mai fertil pentru testarea eficienței noii tehnologii. Este de așteptat ca aplicarea în viitor a tehnologiei
inovative de patrimonializare propuse să aducă beneficii semnificative în cazul cercetării marilor situri
arheologice liniare (fortificații, drumuri), dar și în cazul proiectelor de cercetare arheologică preventivă de tip
coridor.
În prezentul articol este argumentată necesitatea definirii unui cadru tehnologic nou pentru studiul Limes
Transalutanus și sunt definite principalele componente ale acestei tehnologii. În continuare, este prezentată
în detaliu una dintre aceste componente tehnologice: explorarea aeriană de medie și de joasă altitudine
realizată cu ajutorul aeronavelor fără pilot la bord (UAV, drone). Operaționalizarea acestei componente a
constituit o provocare majoră pentru autori, elementele tehnice esențiale, cu caracteristici potrivite scopului
propus, nefiind disponibile comercial pentru achiziție. Din acest motiv, au fost proiectate, construite și testate
de către autori mai multe sisteme de zbor și vehicule aeriene fără pilot la bord. În plus, au fost experimentate
strategii particulare de achiziție a datelor de teledetecție și metode de prelucrare și georeferențiere a acestor
date. Calitatea soluțiilor tehnice proiectate și implementate a permis documentarea a peste 2600 ha, respectiv
peste 50 km liniari, din sectorul sudic (cuprins între Dunăre și râul Argeș) al Limes Transalutanus. Cu
ajutorul imaginilor aeriene perpendiculare și oblice înregistrate la altitudini cuprinse între 100 și 300 m, cât și
a produselor derivate, ortofotografii și modele digitale de teren, au fost identificate elemente structurale noi,
necunoscute, ale sistemului defensiv roman. În numeroase alte cazuri, investigațiile aeriene au contribuit la o
mai bună caracterizare spațială a componentelor și siturilor arheologice asociate limes-ului roman, cunoscute
din cercetări anterioare. Pe lângă informațiile relevante pentru cercetarea arheologică, experiența acumulată a
permis dezvoltarea unor soluții noi, care pot fi, la rândul lor, considerate tehnologii noi: platforme și sisteme
de navigație aeriană, protocoale de achiziție a imaginilor aeriene, procedee de prelucrare a datelor, abordări
specializate pentru integrarea rezultatelor de teledetecție cu datele geofizice și înregistrările arheologice.
Dezvoltarea acestei componente tehnologice constituie, în sine, un avans în domeniul arheologiei aeriene,
definind, de fapt subdomenii noi: teledetecție de medie și mică altitudine și, asociat, arheologie aeriană de
medie și mică altitudine.
Cuvinte cheie: tehnologie inovativă de patrimonializare, explorare aeriană, arheologie aeriană, teledetecție,
fotogrammetrie, UAV, model digital de elevație a terenului, structuri arheologice liniare, proiecte de
cercetare arheologică de tip coridor
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În ordine: Vector Studio SRL București (danstefan00@gmail.com).

Teledetecţie şi arheologie aeriană
Un parteneriat arheologie-tehnologie
Proiectul de cercetare, finanțat prin PNCDI II în cadrul programului Parteneriate, „Tehnologie
interdisciplinară de investigare a patrimoniului arheologic. Studiu de caz: tronsonul premontan al Limes
Transalutanus”, a fost propus și implementat acceptând provocarea unei probleme științifice definită în
termeni istorici și cultural-arheologici, a cărei cercetare urma să fie realizată odată cu elaborarea unei
tehnologii inovative de cercetare interdisciplinară a patrimoniului arheologic în scopul definirii de practici
noi de patrimonializare. Definirea și dezvoltarea componentelor tehnologice ale proiectului a fost realizată
prin identificarea celor mai eficiente abordări, metode și echipamente necesare și suficiente pentru realizarea
unei evaluări detaliate a potențialului arheologic al unor mari suprafețe de teren organizate liniar de-a lungul
unor coridoare. Această particulară optimizare a tehnologiei de investigare favorizează cercetarea și
patrimonializarea marilor situri liniare, așa cum este studiul de caz discutat, sectorul premontan al Limes
Transalutanus, dar și, în egală măsură, marile proiecte de cercetare arheologică preventivă realizate cu
prilejul construcției de noi rețele rutiere (autostrăzi, linii de centură) sau de utilități (conducte de gaze și orice
alte rețele subterane).
Anterior demarării proiectului, pe sectorul premontan al Limes Transalutanus era cunoscut2 un singur turn de
veghe, se bănuia existența doar a unei singure așezării civile, la Movila Tătaru, în timp ce traseul graniței
romane era doar într-o mică măsură identificat prin cercetări de teren mai vechi, ori cu ajutorul imaginilor
din satelit și ortofotografiilor ANCPI3. De asemenea, din cele 13 forturi cunoscute în acest sector, niciunul
nu beneficia de o ridicare topografică. În aceste condiții, chiar din momentul elaborării, strategia de cercetare
a fost orientată către o rapidă rezolvare a nevoilor acute de documentare spațială. Este cunoscut, și general
acceptat, principiul potrivit căruia patrimoniul arheologic nu poate fi pe deplin înțeles și nici nu poate fi
protejat fără o cunoaștere precisă a limitelor sale spațiale. Acest principiu este cu atât mai evident pentru
întreg ansamblul de componente ce definesc situl arheologic Limes Transalutanus, din moment ce relația cu
mediul ambiant trebuie să fi fost principalul factor în rezolvarea concretă a problemelor de arhitectură
militară. În plus, prin amplasarea actuală a componentelor sitului liniar, în mijlocul celei mai importante
zone agricole a țării, pericolul de dispariție fizică și imediată al acestora este cât se poate de real.
Având în vedere dimensiunile mari ale teritoriului de investigat4 raportat la resursele financiare și de timp
limitate ale proiectului, combinația aleasă de metode de cercetare a urmărit detalierea progresivă a rezoluției
datelor spațiale pentru a lămuri nu doar zonele albe (în care traseul graniței romane, de exemplu, nu era
cunoscut5), dar și pentru a orienta cercetarea de teren ulterioară, mai laborioasă, în puncte cheie, pe principiul
eficienței. Tradițional, în astfel de cazuri, ciclul de investigare are ca punct de pornire procesul de integrare a
documentației spațiale existente (în cazul nostru materiale și documente istorice și cartografice, precum și
rapoarte mai vechi de cercetare) și corelarea acestor rezultate întrun sistem GIS ce folosește drept fundament
spațial imagini din satelit și ortofotografii ANCPI. Procesul continuă cu studii de arheologie aeriană din
aeronavă (atunci când aceasta tehnologie este disponibilă) și, în final, adaugă un nivel de detaliu prin
cercetări sistematice de suprafață și, eventual, investigații geofizice, ridicări topografice de detaliu și sondaje
pedologice. Odată finalizate investigațiile cu caracter non-invaziv, cercetările urmează a fi completate prin
sondaje și săpături arheologice cu caracter limitat, dar precis poziționate, realizate în scopul definirii
secvențelor stratigrafice și a cadrului cronologic. Alte abordări complementare, așa cum sunt arheologia
peisajului6, studiile de ceramică sau analiza toponimelor, sunt uneori utilizate în scopul reconstrucției
peisajului și a dinamicii temporale a acestuia. Veriga slabă a fluxului de lucru tradițional este posibilitatea
redusă de integrare a datelor spațiale regionale (materiale cartografice de arhivă, imagini din sateliti,
2

Despre stadiul cunoștințelor în domeniu anterior proiectului a se vedea Teodor 2013.
ANCPI – Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pune la dispoziția publicului ortofotografii ale
teritoriului național la o rezoluție de 50 cm/pixel.
4
Un culoar de 150 km lungime și în jur de 450 m lățime, lărgit în zonele cu forturi sau turnuri; chiar și mai mare dacă
se iau în considerare traseele drumurilor secundare (nota autorilor). Lățimea de 450 m nu este cea a amenajărilor
romane, ci a culoarului acoperit de dronă într-o misiune. Unele forturi se află și la doi kilometri de linia graniței (Săpata,
Albota, probabil și Izbășești, nota editorului).
5
Între Izbăşeşti și Albota, în lungul a 23 km în câmp deschis, nu era atestat niciun sector din această graniță.
6
Concept folosit aici într-un înțeles limitativ, în sensul reconstrucției mediului ambient. Am dedicat definirii
arheologiei peisajului un subcapitol al introducerii la acest volum (nota editorului).
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ortofotoplanuri ANCPI) cu datele spațiale de mare detaliu (planuri situație, planuri de săpătură, hărți
geofizice).
Elementul de noutate al tehnologiei dezvoltate în cadrul proiectului este încercarea de a rezolva această lipsă
a unui nivel de rezoluție intermediar prin utilizarea următoarelor metode de investigație:
-

-

-

explorarea aeriană de medie și de joasă altitudine realizată cu ajutorul platformelor de zbor
multirotor radiocomandate de la sol (denumite aeronave fără pilot la bord, desemnate adeseori și prin
acronimul UAV – Unmanned Aerial Vehicles sau numite, mai simplu, drone);
prelucrarea complexă a imaginilor cu ajutorul unor tehnici avansate din domeniul fotogrammetriei,
în scopul obținerii de produse cu mare valoare adăugată pentru cercetarea arheologică: ortofotografii
și, respectiv, modele digitale ale terenului de foarte mare rezoluție;
utilizarea extensivă a celor mai eficiente tehnici de investigare geofizică, așa cum sunt, de exemplu,
metoda măsurării susceptibilității magnetice a solului, la suprafață, în scopul detectării și delimitării
eficiente a siturilor arheologice sau a diferitelor sectoare funcționale ale acestora.

În continuare, va fi descrisă în detaliu dezvoltarea și testarea primei componente tehnologice din lista de mai
sus: explorarea aeriană de medie și de joasă altitudine realizată cu ajutorul aeronavelor fără pilot la bord.
Celelalte două componente tehnologice dezvoltate în cadrul proiectului urmează a fi descrise în cadrul unor
studii separate.

Arheologie aeriană de medie și mică altitudine
Prin explorare aeriană înțelegem atât detectarea de situri prin identificarea anomaliilor cromatice ori de
contrast în vegetație și sol, surprinse în imagini aeriene, dar și documentarea siturilor (și, din nou,
detectarea) prin extragerea topografiei de detaliu, pe principii fotogrammetrice, din seturi de imagini
suprapuse. Suprafața totală foarte mare a zonelor de interes arheologic ce necesitau documentare spațială, cât
și resursele disponibile limitate în cadrul proiectului Limes Transalutanus, au exclus de la început
posibilitatea de a folosi tehnologia LiDAR sau orice alte tehnologii de telemetrie laser pentru obținerea
modelelor de teren. În mod evident, măsurătorile topografice realizate cu instrumente geodezice tradiționale,
stație totală și/sau receptoare GPS, au fost luate în calcul doar pentru obiective punctuale, bine precizate și
activități de detaliu. Combinația dintre portabilitatea și flexibilitatea platformelor multirotor și dezvoltările
recente în domeniul fotogrammetric care asigură obținerea modelelor tridimensionale din ce în ce mai
automatizat, fără necesitatea calibrării camerelor, a îndeplinit cerințele noastre de eficiență, costuri reduse și
relevanță, furnizând produse – ortofotografii și modele digitale de teren cu rezoluții impresionante (5-25
cm/pixel). Acest aspect este important nu doar pentru că depășește calitatea produselor disponibile în acest
moment (nivelul ortofotografiilor ANCPI, de exemplu), ci, în primul rând, pentru că este asigurată pe
suprafețe oricât de mari și în orice moment din calendarul de lucru al proiectului. În fapt, această
disponibilitate temporală s-a dovedit, de departe, cel mai important avantaj al tehnologiei, în condițiile
impredictibilității finanțării, ori a dependenței organizării activităților de teren de contexte instituționale,
meteorologice sau agricole. Posibilitatea de a putea planifica misiuni aeriene, practic oricând, din orice punct
de stație, în orice moment din zi sau an (excluzând vremea ploioasă), de a repeta misiunile și de a ajusta în
timp real și în mod facil traseul, altitudinea, unghiul, ținta, au făcut ca dronele să reprezinte principalul
instrument de abordare complexă a unui peisaj arheologic în cadrul proiectului Limes Transalutanus, prin
raportul favorabil între calitatea și cantitatea informațiilor oferite și resursele/costurile implicate. Dacă
avantajele utilizării UAV în documentarea siturilor arheologice punctuale sunt deja destul de clar acceptate
pe plan internațional, experimentul nostru, desfășurat la scara unui vast peisaj, pretabil mai degrabă unui
survol cu avion7, a dovedit că tehnologia UAV poate fi considerată destul de robustă pentru a fi folosită în
proiecte de mari dimensiuni. Unele adaptări ale platformelor de zbor, în sensul asigurării capacității de zbor
pe distanțe lungi și atingerii unei plaje variabile de altitudine au fost, evident, necesare.
Veriga de legătură între datele spațiale regionale, cu rezoluție mică, și datele spațiale locale, specifice sitului,
asigurată prin explorare aeriană și teledetecție cu ajutorul sistemelor UAV, conduce, de fapt, la definirea
7

În proiect s-a desfășurat și un survol în aeronavă (vezi Frontiera văzută de sus, în acest volum).
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unor (sub)domenii tehnologice și de cercetare noi: teledetecție la medie și mică altitudine și, asociat,
arheologiei aeriană la medie și mică altitudine8.

Figura 1. Fortul de la Crâmpoia. Comparație între
ortofotografia ANCPI din 2012, rezoluție
50cm/pixel (a) și ortofotografia obținută cu UAV
cu rezoluția de 5cm/pixel (b);individualizarea pe
ortofotografia ANCPI a suprafeței survolate cu
UAV în cadrul unei singure misiuni aeriene (c);
modelul digital al terenului obținut pe baza
imaginilor achiziționate cu UAV (rezoluție 25
cm/pixel – d).

8

Clasificarea altitudinilor este realizată în baza unor criterii care pot să difere de la un proiect la altul. În cazul
prezentului proiect, altitudini mari sunt cele peste 600 m, respectiv misiuni de arheologie aeriană tradițională, cu
aeronavă cu pilot la bord; altitudini medii – 200÷600 m, misiuni UAV, în general fotografii oblice pentru detectarea
unor structuri necunoscute, posibil de la distanță mai mare; altitudini mici – sub 200 m, misiuni UAV, fotografii oblice
și perpendiculare, documentare sit sau structuri imediat adiacente, ortofotografii și modele digitale de mare detaliu.
Pentru proiecte arheologice orientate către situri punctuale (așezări, necropole, locuri de cult etc.) și microzona asociată,
domeniile de altitudini medii și mici ar putea fi mai coborâte.
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Ce sunt dronele?
Prin drone, denumite și UAV (Unmanned Aerial Vehicles), se desemnează atât aeronavele care zboară fără
pilot (UAS - Unmanned Aircraft Systems) cât și sistemele de zbor pilotate de la distanță (RPAS - Remotely
piloted aircraft systems) care pot fi considerate o subcategorie a anterioarei9. Un astfel de sistem de zbor se
referă la întreg ansamblul format dintr-un cadru rigid (platformă de bază), sistem de propulsie, modul de
comandă a zborului, sistem de navigație, sistem de alimentare cu energie, module de semnalizare și
telemetrie, sistem de absorbție a vibrațiilor și stabilizare dinamică a camerelor foto/video sau altor tipuri de
senzori etc. Dronele pot fi împărțite în categorii în funcție de diferite considerente. După tipul general
constructiv acestea pot fi cu aripă fixă, cu aripă mobilă, cu motoare rotative, mixte ori de tip aeronavă. Alte
criterii utilizate sunt sursa de energie (petrol, baterii, solar), domeniul de aplicații (civil, militar,
experimental) sau distanța pe care o pot parcurge fără realimentare (scurtă, medie, mare). Dronele cu elice
propulsate de motoare rotative (4, 6, 8 sau chiar 12) sunt preferate în sectorul comercial datorită fiabilității și
flexibilității lor, raportate la un cost de producție rezonabil. Astfel de echipamente, denumite generic
multicoptere, sunt folosite, tot mai frecvent, și în arheologie.

Figura 2. Părțile componente ale unei aeronave fără pilot la bord
(aici de tip hexacopter)
Numărul de motoare este ales în baza unui raționament determinat de mai mulți factori. Un număr mai
ridicat de motoare este indicat pentru sarcini utile mai mari, dar complexitatea și costurile cresc. Un alt factor
important este redundanța10. Astfel, un sistem quadcopter (sistem de propulsie compus din 4 motoare și 4
elice) nu poate funcționa în cazul opririi unui motor sau ruperii uneia dintre elice. Un sistem hexacopter are
capacitatea, prin design-ul său, de a rămâne în aer în cazul unei defecțiuni la un element de propulsie (motor
sau elice), cu condiția ca greutatea totală să nu depășească sarcina maximă admisă pentru numărul de
elemente de propulsie rămase. Cu toate acestea, pilotarea unui hexacopter defect este foarte dificilă, acesta
rotindu-se rapid în jurul axului vertical după oprirea unuia dintre motoare11. Un nivel de redundanță mult mai
bun este posibil pentru sistemele octocopter, la care este posibilă continuarea (aproape) normală a misiunii
aeriene în cazul opririi unuia sau chiar a două dintre elementele de propulsie (motoare și/sau elice).
Considerentele mai sus expuse par a favoriza sistemele multicopter cu un număr mai mare de elemente de
propulsie, mai sigure și capabile a transporta sarcini utile mai mari. Cu toate acestea, trebuie avută în vedere
9

Actualul cadru legislativ din România denumește această categorie „aeronave motorizate fără pilot la bord” și
precizează trei clase, în funcție de masa maximă la decolare, respectiv sub 15 kg, 15-150 kg și peste 150 kg.
10
Cuvântul este angajat aici (și mai departe, în articol) cu înțelesul său ingineresc. Deoarece dicționarele online nu oferă
o acoperire mulțumitoare, mă văd obligat să precizez că „redundanța” unui sistem se referă la capacitatea lui funcțională
în situația căderii unuia dintre subsisteme. În cazul dronelor, „redundanța” se poate exprima în ipoteza: dacă cutare
subsistem cedează, ce se întâmplă cu aparatul de zbor? (nota editorului)
11
Pilotarea este totuși posibilă, chiar și în aceste condiții, cu ajutorul unui sistem automat de control al navigației.
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eficiența energetică mai redusă a sistemelor hexacopter și octocopter, în comparație cu sistemele quadcopter.
Acesta este un factor critic, ce diminuează considerabil capacitatea de acoperire a unei suprafețe de teren în
misiunile de arheologie aeriană. În plus, este dovedit că o proiectare riguroasă, o execuție precisă și un
control minuțios al aeronavei radiocomandate înaintea fiecărei misiuni aeriene poate să elimine pericolul
defectării elementelor de propulsie în aer. În timpul experimentelor realizate în cadrul proiectului descris,
autorii au trecut progresiv de la testarea, în fazele inițiale de implementare a proiectului, a sistemelor
octocopter și hexacopter, trecându-se apoi la utilizarea, aproape exclusivă, a unor platforme quadcopter, care
corespund mult mai bine nevoilor concrete ale acestui proiectul de cercetare.

Revoluție metodologică în arheologie
Multiplicarea exponențială a aplicațiilor UAV în arheologia internațională12 este doar una dintre consecințele
dezvoltării în ultimul deceniu a industriei aeronavelor fără pilot, industrie ce a ajuns la nivelul anului 2014 la
o cifră de afaceri, la nivel global, de peste 660 milioane de dolari, estimându-se ca până în 2020 această cifră
de afaceri să crească până la 5,59 miliarde de dolari13. Dronele nu reprezintă un fenomen nou, dar
dezvoltarea lor în piața civilă este foarte recentă. Anul 2013 a mai fost numit și anul dronelor 14. Motivul
acestei importante dezvoltări este, în primul rând de, natură tehnică. Elaborarea unei tehnologii de stocare
eficientă a energiei electrice și, mai ales, de descărcare la foarte mare intensitate a curentului prin baterii de
tip LiPo (lithium polymer sau, mai corect lithium-ion polymer battery), miniaturizarea senzorilor (giroscop
și accelerometru tri-axial, barometru, compas electronic, receptor GPS, telemetre optice și laser etc.) și a
sistemelor de calcul bazate pe microprocesoare de mare putere sunt cei doi factori care au contribuit la
transformarea dronelor cu propulsie electrică, în special a celor de tip multirotor, într-o tehnologie de masă.
Principalele aplicații ale acestei tehnologii sunt înregistrate în domeniul agriculturii de precizie, sectorul
topo-cadastral, turism, industriile media și advertising. Nu mai puțin important, dronele sunt din ce în ce mai
mult utilizate și ca un mijloc de divertisment. O problemă fundamentală care influențează semnificativ ritmul
de dezvoltare al sistemelor UAV este acela al politicilor guvernamentale15 ce reglementează utilizarea
dronelor în sectorul comercial.
În arheologie este de așteptat ca sistemele UAV să aducă beneficii semnificative și schimbări metodologice
profunde. Practic, prin utilizarea dronelor, asistăm la democratizarea unui întreg domeniu de cercetare:
arheologia aeriană, condiționată, în trecut, de accesul arheologilor la aeronave cu pilot, la care adăugăm
puterea și avantajele puse la dispoziție de noile tehnologii asociate: teledetecția16 și fotogrammetria. Acest
proces de democratizare a aplicațiilor aeriene în arheologie are ca punct de pornire accesibilitatea și costurile
reduse ale echipamentelor. În plus, operarea aeronavelor fără pilot necesită un nivel de pregătire și de testare
a abilităților tehnice și de navigare la un nivel simplificat față de aeronavele cu pilot chiar dacă, firesc,
complexitatea domeniului, pentru aplicațiile profesionale în special, constituie o provocare pentru colectivul
arheologic de cercetare. Arheologia aeriană de medie și mică altitudine realizată cu ajutorul sistemelor UAV
12

Fernández-Hernandez 2015; Fernández-Lozano 2016; Mozas-Calvache et alii 2014. Proiecte în curs pot fi observate,
de exemplu, în programul unor conferințe internaționale dedicate: TOPOI Berlin 2014
(https://community.topoi.org/web/uav-2014/programm). Vezi şi From Aerostats to Drones: aerial imagery in
Archaeology, Rome, feb. 2016, Univ. Salento, Univ. Ghent, Univ. Cassino (http://www.archeologia-aerea.it)
13
UAV Drones Market by Type (Fixed Wing, Rotary Blade, Nano, Hybrid), Application (Law Enforcement, Precision
Agriculture, Media and Entertainment, Retail), & Geography (Americas, Europe, APAC, RoW) - Analysis & Forecast
to 2020 by: marketsandmarkets.com, Publishing Date: October 2015, Report Code: SE 3099
14
Concept for Operations of Drones, 2015, 2.
15
Reglementările aviatice curente în Europa încadrează dronele ce cântăresc mai mult de 150 kg în categoria
aeronavelor, cele mai ușoare de atât fiind lăsate la latitudinea legislației fiecărei țări în parte. Un proiect legislativ cu
scopul unificării reglementărilor de securitate la nivel european a fost propus spre analiză de Comisia Europeană în
septembrie 2015. Acesta combate criteriul greutății, concentrându-se pe cum și în ce condiții sunt utilizate dronele (de
exemplu gradul de risc pe care îl reprezintă pentru terți), neocupându-se însă de aspectele legate de respectarea
intimității și a protecției datelor personale. În România, în perioada ianuarie 2014 - ianuarie 2016, au existat restricții
legale importante care au limitat sever, printr-un Ordin al Ministerului Transporturilor, utilizarea aeronavelor fără pilot,
atât pentru activități de educative și divertisment, dar și pentru activități comerciale. În prezent, în România cadrul legal
este mult mai favorabil, dar acest cadru este încă incomplet.
16
Wiseman, El-Baz 2007
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nu va elimina aplicațiile de observație arheologică aeriană la nivel regional, realizate, la altitudini mai mari,
cu ajutorul aeronavelor cu pilot, nici nevoia de supraveghere aeriană a patrimoniului arheologic prin imagini
din satelit. Este de așteptat, însă, ca utilizarea dronelor în arheologie să devină o constantă în numeroase
proiectele de cercetare, noile tehnologii urmând să asigure necesarul de date spațiale de foarte mare detaliu
din vecinătatea imediată a siturilor arheologice, adică exact acolo unde rezoluția datelor din sursele
tradiționale (mai exact, lipsa acestei rezoluții) a fost mereu o piedică în procesul de racordare a siturilor la
peisaj și mediul geografic adiacent.
Imaginile și datele înregistrate la mare altitudine,
din satelit, sunt folosite intensiv în arheologie, în
special în analiza regională. Un reper al acestui
domeniu îl constituie misiunea LandSat. În prezent,
tehnologiile de glob virtual (Google Earth, Bing,
ArcGIS Explorer etc.) furnizează o cale simplă și
rapidă de căutare, distribuție și vizualizare a
numeroase categorii de date de interes arheologic.
Rezoluția datelor înregistrate din satelit: imagini –
până la 3 m/pixel; modele digitale – 30÷90 m/nod.
Arheologia aeriană are o lungă tradiție, care merge
până la perioada timpurie de naștere și dezvoltare a
aviației. Rezoluția imaginilor și a datelor poate fi
mult mai bună, de exemplu: ANCPI furnizează
ortofotografii cu rezoluția de 0.5 m/pixel.

Dezvoltarea arheologiei aeriene de medie și joasă
altitudine va pune la dispoziția cercetătorilor
mijloacele conceptuale și seturile de date necesare
pentru racordarea siturilor la peisajul arheologic.
Rezoluția uzuală: imagini - 1÷5 cm/pixel; modele
digitale - 10÷30 cm/nod.

Nivelul sitului arheologic este caracterizat prin
nivelul ridicat de detaliu al informațiilor spațiale
măsurate, înregistrate și analizate. Rezoluția spațială
poate fi oricât de bună, limitată doar de timpul și
costurile de achiziție și prelucrare. Acesta este
nivelul în care sunt utilizate și integrate date
geofizice, laser scanner și topografice.

Figura 3. Detalierea progresivă a datelor spațiale.
Arsenalul senzorial care echipează, în prezent, aeronavele fără pilot, este deja remarcabil. Cele mai des
utilizate echipamente sunt camerele fotografice de mare rezoluție, înzestrate cu sisteme optice de bună
calitate, capabile să înregistreze imagini și flux video în domeniul vizibil și NIR (Near-Infrared). Camerele
termice capabile să înregistreze imagini și date instrumentale din spectru IR (Infrared) și FIR (far-Infrared)
echipează deja sisteme multicopter, dar costurile ceva mai ridicate limitează încă aplicațiile de scară largă în
arheologie. Este de așteptat ca, în viitor, odată cu scăderea costurilor acestei tehnologii, investigațiile în
spectrul infraroșu să revoluționeze în special studiile din domeniul arheologiei peisajului. Prin combinarea
imaginilor aeriene înregistrate în misiuni aeriene realizate cu sisteme multicopter cu tehnici fotogrammetrice
de prelucrare (SfM – Structure from Motion) sunt realizate, în prezent, ortofotografii și modele digitale ale
terenului comparabile, ca precizie și nivel de detaliu, cu cele obținute prin tehnologia LiDAR. Cu toate
acestea, investigarea suprafețelor acoperite de păduri și alte forme de vegetație densă nu poate fi asigurată
întotdeauna doar prin tehnici fotogrammetrice (deși în anumite condiții pot exista rezultate satisfăcătoare),
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utilizarea, în cazurile foarte dificile, a sistemelor active bazate pe telemetrie laser, așa cum este LiDAR, fiind
obligatorie. În acest moment, există sisteme LiDAR portabile17, proiectate și construite special pentru a
echipa aeronave multirotor. Costurile sunt însă considerabile18 iar eficiența acestora în medii acoperite de
vegetație rămâne a fi dovedită19. Dincolo de aceste limitări, este important că misiunile aeriene cu sisteme
multicopter echipate cu LiDAR sunt posibile, chiar în prezent, și este rezonabil să presupunem că, la
momentul convergenței, în viitorul apropiat, al unor performanțe superioare și al unor costuri sensibil mai
reduse, vom asista la unul dintre următoarele salturi tehnologice și metodologice majore în cercetarea
arheologică. O altă sferă de interes pentru arheologie este domeniul geofizicii aeropurtate adaptate pentru
sisteme UAV, domeniu în care numeroase proiecte se află deja în stadii avansate de testare20.

Platforme de zbor dezvoltate și/sau testate în proiect
O evaluare generală a caracteristicilor tehnice ale echipamentelor UAV disponibile comercial a fost realizată
în stadiul inițial de implementare al proiectului. În urma acestei evaluări a rezultat necesitatea proiectării și
dezvoltării cu mijloace proprii a unei platforme UAV, nici una dintre alternativele disponibile comercial
nefiind în întregime potrivite pentru caracterul liniar al sitului arheologic investigat. Din acest motiv, cea mai
mare parte din rezultatele obținute în proiect se datorează propriilor noastre dezvoltări și experimente 21.
Aceste dezvoltări au valoare atât în domeniul tehnic (conceperea unor platforme de zbor cu caracteristici
adaptate specificului cercetării aeriene pentru arheologie), cât și în cel al bunelor practici, precum alegerea,
testarea și parametrizarea celor mai potrivite soluții tehnice și aplicații software pentru prelucrările
fotogrammetrice, optimizarea strategiilor de planificare a misiunilor aeriene, testarea echipamentelor
fotografice, identificarea momentelor potrivite pentru zbor (din punct de vedere al vegetației, luminii etc.). În
procesul de proiectare, realizare și testare, o atenție deosebită a fost acordată atingerii obiectivelor tehnice
asumate în condiții de securitate a zborului și a navigației, a greutății reduse, a eficiențe ridicate în zbor, și a
unor costuri reduse a platformelor aeriene radiocomandate.
Primele teste au fost realizate cu o platformă multicopter, denumită H1D1, cu sistem de propulsie electric cu
6 motoare (configurație hexacopter), proiectată și construită de către autori. Greutatea utilă a acestei
platforme este de 1,2 kg (din care 800 g sistemul de amortizare și de stabilizare a camerei foto și 400 g
camera foto + obiectiv). Greutatea totală maximă la decolare este de 4,2 kg iar timpul de zbor, în condiții
atmosferice reale, cu acumulatori LiPo de 10.000 mAh, este de 11 minute. Această platformă a fost
optimizată, în cadrul unui proiect de cercetare anterior, pentru explorarea aeriană a siturilor arheologice
punctuale22. O caracteristică specială a sistemului de navigație permite realizarea de misiuni aeriene după un
model anterior programat, independent de locul și direcția de lansare. Folosind această strategie, misiunile
sunt executate prin decolare din centrul zonei de interes (situl arheologic) și asigură o acoperire cu mozaic de
fotografii aeriene perpendiculare și oblice pe o suprafață circulară, cu raza de aproximativ 400 m față de
punctul de decolare. După prelucrare fotogrammetrică, rezultă ortofotoplanuri cu rezoluția mai bună de 5
cm/pixel și modele digitale cu rezoluția de aproximativ 25 cm/pixel, ce acoperă o suprafață de aproximativ

17

De exemplu, unul dintre aceste sisteme LiDAR portabile are greutatea de 2,1 kg.
Costurile totale ale unuia dintre sistemele disponibile comercial este de aproximativ 120.000 Euro. Acest nivel de
cost ridică nu doar problema resurselor inițiale, dar și obligativitatea utilizării unor polițe de asigurare în caz de avarie,
încă dificil de negociat datorită noutății tehnologice și legislative și, oricum, cu costuri nedeductibile din proiectele de
cercetare, cel puţin pe legislaţia valabilă în 2016.
19
Una dintre componentele care condiționează eficiența LiDAR în medii dificile este puterea de emisie laser. Este de
presupus că puterea scăzută disponibilă pentru un sistem portabil constituie un factor limitativ, care ar putea fi
compensată totuși prin senzori de recepție de generație nouă, algoritmi de prelucrare superiori și prin operarea la
altitudini mai reduse, așa cum este cazul aeronavelor fără pilot la bord.
20
Stoll 2013.
21
În procesul de proiectare a platformelor aeriene multicopter am primit numeroase recomandări și sugestii din partea
comunității de aeromodeliști, în special din partea unor specialiști remarcabili așa cum sunt Cornel Fudulu și Laurențiu
Bălăceanu. Construcția practică a dronelor a fost realizată de către autori și de către ing. Constantin Ștefan. Datorăm
recunoștință și mulțumiri tuturor acestor colegi.
22
PNCDI PN II – 69/2011.
18
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40 ha, situl arheologic aflându-se în punctul central. În plus, un set suplimentar de imagini oblice asigură o
acoperire vizuală suplimentară pe o rază de aproximativ 1000 m față de punctul de decolare.
Practica explorării aeriene a sectorului sudic al Limes Transalutanus a arătat, destul de repede, că platforma
hexacopter testată mai sus nu corespunde criteriilor de eficiență ridicate de caracterul liniar al sitului
arheologic. Din acest motiv a fost proiectată o platformă multicopter nouă, pentru care s-a urmărit
optimizarea mai multor parametri. Dintre aceștia, reducerea semnificativă a greutății la decolare urma să
asigure portabilitatea echipamentului, un criteriu important pentru a ușura transportul, în condiții dificile de
teren (lipsa drumurilor de acces, bălți, noroi) până la punctul de decolare. În plus, reducerea greutății este un
factor important pentru minimizarea daunelor directe și colaterale în caz de accident. Prelungirea timpului de
zbor a fost un alt deziderat pentru noua platformă. Reducerea consumului general de energie electrică urma
să fie luată în calcul în scopul micșorării capacității acumulatorilor LiPo utilizați, cu beneficii directe asupra
greutății totale și a costurilor23. În sfârșit, asigurarea controlului platformei multicopter la distanțe mari (până
la 1,5 km) și redundanța acestui control au fost considerate elemente critice ce urmau să influențeze ciclul de
proiectare. Prototipul rezultat, denumit Q1D2, a fost dezvoltat în jurul unei platforme quadcopter, mai ușoară
și mai eficientă, în comparație cu soluțiile ce folosesc sisteme de propulsie cu un număr mai ridicat de
motoare. Pentru alegerea soluției optime de propulsie au fost testate laborios, cu ajutorul unui echipament
specializat, peste 300 de combinații de motor, elice și modul electronic de comandă a motoarelor (ESC –
electronic speed controllers). În acest fel, a fost selectată o soluție de propulsie cu motoare fără perii
(brushless) cu raport înălțime/diametru mic (tip pancake), elice realizate din fibră de carbon (diametru: 13
inch, pas 4,5 inch, profil de atac specializat) și module de comandă a motoarelor cu răspuns ultrarapid.
Sarcina utilă a acestui prototip a fost coborâtă la 0,6 kg (din care doar 200 g sistemul de amortizare și de
stabilizare a camerei foto și 400 g camera foto + obiectiv). Greutatea totală maximă la decolare este de numai
2,1 kg, iar timpul de zbor, în condiții atmosferice reale, cu acumulatori LiPo de 5 300 mAh, este de 15
minute.
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Prototipul Q1D2 a fost prevăzut cu sisteme complexe de comandă și control, fiind capabil să execute misiuni
aeriene într-unul din următoarele moduri (cu posibile combinații): control și navigație complet manuale,
control manual și navigație instrumentală (urmărire traseu de zbor, interactiv, pe hartă și vizualizare prin
camera de la bord), control și navigație în întregime automate. Prezența mai multor sisteme de comandă și
control, precum radiocomandă cu tehnologie de salt în frecvență (FHSS – frequency hopping spread
spectrum), telemetrie instrumentală și de navigație, de asemenea realizate în tehnologie FHSS și flux video
FPV (first person view), asigură un înalt nivel de redundanță. Practic, scenariul defectării oricăreia dintre
subsistemele de control și de navigație nu afectează în nici un fel capacitatea de continuare a misiunii aeriene
23

Acumulatorii de tip LiPo utilizați pentru propulsia aeronavelor fără pilot contribuie semnificativ la costurile inițiale și
mai ales a celor de exploatare. Un amănunt deseori neglijat arată că acești acumulatori furnizează energie la parametrii
necesari doar pentru o perioadă de 12 luni de la fabricație. După această perioadă, acumulatorii mai sunt folosiți ca
back-up încă o perioadă de 6÷12 luni. Aceste detalii tehnice la care se adaugă necesarul relativ mare de acumulatori
pentru misiunile din teren (minim 4, optim 6) explică de ce costurile de exploatare sunt atât de ridicate.

249

Teledetecţie şi arheologie aeriană
și de revenire, în siguranță, la punctul de aterizare. O altă componentă importantă (sistemul fail safe)
gestionează scenarii de avarie mai complexe, așa cum sunt epuizarea rezervei de energie din acumulatori sau
pierderea orientării operatorului uman de la sol.
După executarea a numeroase teste în condiții atmosferice diverse (de la atmosferă calmă la vânturi puternice
în rafală), ce au fost derulate cel de-al doilea trimestru al anului 2014, prototipul Q1D2 a fost considerat apt
pentru a executa misiuni reale de explorare arheologică aeriană (figura 5).

Figura 5. De la stînga la dreapta: Hexacopter H1D1, Quadcopter Q1D2, DJI Phantom 3
Tabelul 1. Caracteristici comparate ale multicoperelor folosite în proiect
UAV
Sistem de propulsie
Viteză maximă de zbor
Viteză maximă ascensională
Sistem stabilizare cameră (gimbal)
Sarcină utilă utilizată
din care: greutate gimbal
greutate cameră
Greutate totală la decolare
Capacitate totala acumulatori
Timp de zbor (condiții reale)
Camera
Rezoluție
Mărime senzor
Obiectiv

H1D1
Hexacopter
18 m/s
5 m/s
2 axe, brushless
1,2 kg
800 g
400 g
4,2 kg
10600 mAh
11 min.
Sony Nex 5T
16 Mpx
23,4 x 15,6 mm
Interschimbabil
- 24 mm sau
- 28,5 mm

Q1D2
Quadcopter
20 m/s
5 m/s
2 axe, servo
0,6 kg
200 g
400 g.
2,1 kg
5300 mAh
15 min.
Sony Nex 5T
16 Mpx
23,4 x 15,6 mm
Interschimbabil
- 24 mm sau
- 28,5 mm

DJI Phantom 3
Adv.
Quadcopter
16 m/s
5 m/s
2 axe, servo
0,3 kg
200 g
100 g.
1,3 kg
4480 mAh
18 min.
FC300S
12 Mpx
6,17 x 4,55 mm
Fix:
- 20 mm

În toamna anului 2015, atunci când prima etapă a ciclului de explorare aeriană a sectorului sudic al Limes
Transalutanus a fost deja încheiată, a fost testată o dronă comercială portabilă. Seria Phantom, foarte
populară printre amatorii de filmări aeriene de divertisment, ajunsă la acel moment la generația a 3-a (figura
5), se caracterizează prin greutate mică: mai puțin de 1,3 kg, timp de zbor în condiții atmosferice reale destul
de ridicat (până la 18 minute), cameră foto/video integrată, sistem de amortizare a vibrațiilor și stabilizare a
camerei în 3 axe cu performanțe excelente și flux video digital care permite navigația în sistem FPV (cu
latență ridicată, totuși; vezi Tabelul 1). Testele derulate au arătat că utilizarea acestei drone pentru explorarea
aeriană a siturilor arheologice, în general, și a siturilor de tip coridor, așa cum este Limes Transalutanus,
poate fi luată în considerație atunci când portabilitatea și ușurința în exploatare sunt criterii importante.
Imaginile aeriene au o rezoluție și o calitate medie-slabă, la limita inferioară a cerințelor algoritmilor și
aplicațiilor de software de prelucrare fotogrammetrică, produsul final fiind totuși posibil de folosit și de
integrat în ansamblu informațional mai larg al proiectelor de cercetare arheologică. În plus, capacitățile
videografice ale acestei drone pot fi un supliment util atunci când este necesară valorificarea către publicul
larg a patrimoniului arheologic prin clipuri și documentare video.
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Experiența complexă dobândită în această primă etapă de proiectare, construcție și testare comparativă,
inclusiv cu soluții comerciale, a mai multor sisteme UAV, permit autorilor formularea unor recomandări.
Cercetarea interdisciplinară modernă, a patrimoniului arheologic, cu ajutorul aeronavelor fără pilot la bord,
impune condiții specifice, adeseori mult diferite de caracteristicile tehnice ale echipamentelor disponibile în
domeniul comercial. Din acest motiv, abordarea cea mai potrivită este aceea a construirii de soluții aeriene
proprii, pe deplin adaptate obiectivelor generale și specifice ale cercetării și valorificării patrimoniului
arheologic. În viitor, este de așteptat ca soluțiile aeriene pentru aplicații topo-cadastrale să ajungă la
maturitate, iar utilizarea acestora în cercetare arheologică poate fi luată în considerație. În anumite situații,
ținând cont de nevoia de portabilitate și/sau de documentare videografică, soluțiile comerciale pot să
constituie o alegere utilă, dar limitată. În cazul aplicațiilor de înaltă performanță, în care sunt utilizate
platforme senzoriale complexe și/sau experimentale (camere termice, LiDAR și alte forme de telemetrie
laser, geofizică aeropurtată etc.) singura opțiune corectă este aceea a dezvoltării de soluții tehnice proprii, cel
mai adesea prin parteneriat interdisciplinar cu colective de cercetare din alte domenii.

Rezultate
În intervalul iulie 2014-iunie 2015, au fost executate 67 de misiuni aeriene cu drone, dintre care 54 doar în
2015, însumând peste 800 de minute de zbor activ (figura 6). Cele mai multe dintre aceste misiuni au fost
realizate cu prototipul Q1D2, mai sus descris. În acest fel, au fost înregistrate mai mult de 3000 de fotografii
oblice și 5300 imagini verticale, care au permis documentarea a peste 2600 ha, respectiv peste 50 km liniari,
din sectorul sudic (cuprins între Dunăre și râul Argeș) al graniței Imperiului Roman în Dacia – Limes
Transalutanus.
Figura 6. Localizarea zonelor survolate pe
parcursul tuturor celor 67 de misiuni
aeriene realizate cu UAV până în prezent,
în sectorul sudic al Limes Transalutanus.
Ca fundal s-au folosit DEM Europea
(harta mare) și imaginile Google Earth
(harta mică). A fost reprezentată doar
rețeaua de râuri majore.
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Dacă la primele zboruri-test realizate cu un multicopter în configurație hexacopter (prototip H1D1), cu
sarcina utilă maximă de 1,2 kg, durata misiunii aeriene era între 7 și 12 minute (în funcție de capacitatea
acumulatorului utilizat), odată cu reajustarea proiectului platformei de zbor, a fost posibilă execuția de
misiuni mai lungi, de până la 15 minute (uzual 13, lăsând marjă de securitate). Coroborând modificările în
platforma de zbor cu optimizarea strategiei de acoperire a terenului, a devenit posibilă documentarea prin
ortofotografie și model digital, în cadrul unei singure misiuni, a unor suprafețe măsurând între 50 și 90 de
hectare. Raportând acest rezultat la aspectul liniar al obiectivului arheologic investigat, putem calcula un
traseu mediu de 1,5 km lungime în lungul graniței romane și/sau structurilor asociate, pentru fiecare zbor, pe
un coridor de 450 m lățime. În acest fel, proiectul Limes Transalutanus a devenit prima activitate sistematică
de cercetare arheologică din România, realizată cu ajutorul sistemelor UAV, aliniindu-se, prin aceasta,
evoluțiilor metodologice internaționale.
Principalele produse realizate în cadrul misiunilor de arheologie aeriană la medie și joasă altitudine sunt
redate mai jos.
1. Produse primare:





imagini aeriene verticale (axa optică este perpendiculară pe suprafața terenului); avantaje: scara
constantă, detalii maxime, distorsiuni minime;
imagini aeriene oblice cu unghi mic (sub 45 de grade24, nu se vede orizontul) – sunt utile, în
cadrul procesului de tip SfM de obținere a modelelor digitale de teren; cu cât sunt utilizate mai
multe imagini înregistrate din unghiuri diferite ale aceleiași scene, cu atât rezultatele sunt mai
corecte geometric (se determină mai corect geometria internă a lentilei și camerei) și, în
consecință, se obțin modele de teren mai corecte; sunt numite, uzual, „oblice joase” (vezi figura
7);
imagini aeriene oblice cu unghi mare (orizontul este vizibil) – sunt cele mai utile pentru
detectarea de anomalii în sol și vegetație, oferă perspectivă integratoare și imagine de ansamblu
asupra peisajului; sunt numite, uzual, „oblice înalte”.

2. Produse secundare:







mozaic ortorectificat de imagini verticale (rezoluție 5 cm/pixel) - se obține, în special, din
imagini verticale, implementând tehnici de prelucrare fotogrammetrice (SfM – Structure from
Motion); pentru rezultate acceptabile este necesar ca aceeași scenă să fie surprinsă în 3 fotografii,
iar pentru rezultate excelente în intervalul 5-9 fotografii;
model digital al terenului, de tip DSM25 – conține nivelul vegetației, clădirilor și alte structuri
antropice; este calculat dintr-o combinație de imagini verticale și oblice (în special cu unghi
mic), cu ajutorul tehnicilor și algoritmilor SfM;
model digital de elevație a terenului (DEM) – este calculat automat sau prin proceduri
semiautomate din (DSM); rezoluția poate fi mai bună de 25 cm/pixel; practica a dovedit că
observarea modelelor de teren iluminate sub diferite unghiuri reprezintă principala metodă de
identificare a anomaliilor/structurilor arheologice, metoda este, adeseori, mai relevantă decât
analiza fotografiilor aeriene;
planuri topografice la diverse scări, cu sau fără curbe de nivel, profile altimetrice, analize de
vizibilitate și alte analize spațiale – sunt calculate din modelele digitale ale terenului.

O mare parte dintre rezultatele explorării aeriene la medie și joasă altitudine realizate, în perioada 20142015, cu ajutorul tehnologiei UAV, au fost deja utilizate în cadrul unor analize interdisciplinare ce fac
obiectul mai multor din lucrări din prezentul volum, dispărând nevoia de a argumenta, aici, valoarea
documentară a produselor UAV.

24
25

Unde unghiul zero este perpendiculara la sol (nota editorului).
DSM (Digital Surface Model) – model al suprafeței terenului, inclusiv vegetație, clădiri și alte structuri antropice.
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Figura 7. Produsele arheologiei aeriene cu UAV: a. ilustrarea tipurilor de imagini;b. exemplificarea unor
distorsiuni geometrice ale imaginilor; c. imagine oblică cu unghi mare; d. imagine oblică cu unghi mic; e.
imagine verticală; f. mozaic ortorectificat realizat din 120 de imagini verticale; g. exemplu de imagine
verticală (detaliu) de la 200 m altitudine realizată cu SonyNEX5T-19mm, la rezoluție maximă. Studiu de caz:
Valea Urlui. Toate vederile sunt orientate aproximativ sud.Troianul ars se vede la cca 100 m est de maşină.
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Concluzii
Abordarea științifică, în cadrul unui proiect interdisciplinar, a temelor de cercetare a sectorului sudic al Limes
Transalutanus a fost condiționată de precizarea și implementarea unui cadru metodologic nou, adaptat pentru
complexitatea, mărimea și caracterul linear al sitului arheologic studiat. Ansamblul metodologic astfel
dezvoltat are toate atributele unei tehnologii inovative ce poate fi aplicată în numeroase alte scenarii de
cercetare, conservare și valorificare a patrimoniului arheologic.
Una dintre componentele esențiale ale noii tehnologii o constituie explorarea aeriană cu ajutorul tehnologiei
aeronavelor fără pilot la bord. Avantajele teoretice ale utilizării extensive a tehnologiei UAV în cadrul
proiectului au fost încă de la început evidente, aceasta, împreună cu prelucrarea fotogrammetrică avansată și
geofizica de mare randament, urmând să asigure racordarea sitului arheologic studiat la peisaj și mediu
natural. Echipamentele și logistica necesare nu au fost accesibile pentru a fi achiziționate comercial și de
aceea a fost necesar un efort propriu pentru proiectarea, construcția, reglarea și testarea echipamentelor și a
anexelor tehnice asociate. După finalizarea acestei prime etape, a fost posibilă executarea a numeroase
misiuni aeriene, imaginile verticale și oblice precum și produsele secundare fiind intensiv utilizate, în cadrul
proiectului, pentru studiul ipotezelor arheologice de lucru. Au fost, astfel, identificate elemente structurale
noi și au fost mai bine caracterizate componentele cunoscute din cercetări anterioare.
Dincolo de rezultatele cu semnificație arheologică, experiența tehnologică acumulată a permis dezvoltarea
unor soluții noi, care pot fi, la rândul lor, considerate tehnologii noi: platforme și sisteme de navigație
aeriană, protocoale de achiziție a imaginilor aeriene, procedee de prelucrare a datelor, abordări specializate
pentru integrarea rezultatelor de teledetecție cu datele geofizice și înregistrările arheologice. Dezvoltarea
acestei componente tehnologice constituie, în sine, un avans în domeniul arheologiei aeriene, definind, de
fapt două subdomenii noi: teledetecția de medie și mică altitudine și, asociat, arheologia aeriană de medie și
mică altitudine
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Modelarea și reconstrucția tridimensională a structurilor arheologice
realizate din seturi de date și imagini aeriene

Maria-Magdalena Ștefan, Dan Ștefan1

Rezumat
Prima etapă de explorare aeriană a sectorului sudic al Limes Transalutanus a constituit prilejul
experimentării noilor tehnologii fotogrametrice de modelare și reconstrucție tridimensională a terenului
bazate pe tehnica SfM (Structure from Motion). În articol sunt prezentate principiile generale ale acestei
metode, instrumentele software utilizate și principalele rezultate obținute. În final sunt formulate, în baza
experienței dobândite de autori, o serie de recomandări referitoare la aplicarea noilor metode fotogrametrice
pentru generarea de date și modele spațiale utile în cercetarea arheologică.
Cuvinte cheie: Fotogrametrie, Limes Transalutanus, SfM, MVS, DSM, dense point cloud, SIFT, UAV

Introducere
Fotogrametria nu reprezintă un sector distinct de cercetare în proiectul Limes Transalutanus; cu toate
acestea, ea este parte a unei tehnologii vitale pentru reușita întreprinderii. Așa cum se explică pe larg în
capitolul introductiv al acestui volum, sarcina fundamentală pe care ne-am asumat-o este o reprezentare
topografică cât mai exactă a principalelor repere ale graniței romane din prima jumătate a secolului al III-lea.
Din cauza lungimii acestui sector – cca 157 de km, între Dunăre și râul Argeș – ar fi fost imposibil să ne
punem problema topografierii cu mijloace pe care, de acum, le putem considera „clasice”, respectiv cu stația
totală. Instrumentele din zona remote sensing erau însă la îndemână; drona (respectiv aparatul de fotografiat
pe care îl poartă) și fotogrametria sunt instrumentele complementare de care aveam nevoie 2. Detașarea celor
două, în cuprinsul acestui volum, drept două articole distincte, este una de interes mai degrabă pedagogic,
fiindcă volumul acesta este adresat cititorului român – arheolog sau doar pasionat de arheologie.
Teledetecția – căci acest este numele românesc pentru remote sensing – are avantaje pe care, de aici încolo,
arheologia nu-și va mai permite să nu le ia în considerare. Este vorba, în primul rând, de costuri. Nu vom
face aici o complicată analiză de costuri, dar vom compara, drept exemplu, doar durata operațiunilor în
câmp. Dacă o ridicare topografică pentru 50 de hectare, cu stația totală, ar dura – în funcție de gradul de
detaliu – între trei zile și o săptămână, punerea unor ținte (5-7 „semne” plantate în peisaj), măsurarea lor (fie
cu stația totală, fie cu un GPS performant), ridicarea dronei și strângerea țintelor durează, cel mult, trei ore.
Al doilea avantaj este nivelul de detaliere. În cazul stației totale, ea este rezultatul numărului de puncte
măsurate; nu prea există ridicări topografice care să aibă mai mult de un punct la metru pătrat (în medie), dar
știm că majoritatea nu au un punct la 10 m2. Ei bine, în cazul tehnologiei aeropurtate, rezoluția se alege
funcție de echipamentul folosit și de parametrii de zbor. Nu există limite ale rezoluției, aceasta putând fi
1
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LiDAR și terrestrial laser scanner sunt tehnologii mult costisitoare pentru nivelul uzual al finanțării cercetării
arheologice din România.
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de 1 mm, dacă se dorește acest lucru3. Rămâne de stabilit, totuși, care este necesarul, în fiecare caz, fiindcă
între rezoluție și costuri există o relație de proporționalitate. Așa cum vom vedea, datele achiziționate, ce
urmează a fi prelucrate prin tehnici fotogrametrice, sunt tridimensionale, deci progresia este cubică, cel puțin
la nivelul producției (și stocării datelor și produselor de etapă); între rezoluția de 1 cm și cea de 10 cm
diferența nu este 10 x, ci 1000 x.
În cazul acestui proiect de cercetare, datorită dimensiunii terenului în care cercetările aveau loc, a existat tot
timpul – și există permanent – o dezbatere și o alegere dificilă între „cantitate” și „calitate”, pentru că, oricare
ar fi opțiunea noastră, resursele umane și financiare sunt aceleași, adică limitate. De aceea a trebuit să căutăm
un „optim”, care să ofere produse suficient de bune încât să favorizeze noutatea informațională, dar suficient
de ieftine pentru a fi aplicabile pe suprafețe mari. Pentru scopurile declarate ale acestui proiect, o rezoluție de
10 cm pentru ortofotografie și una de 20 cm pentru modele teren, au fost considerate optime; optim care,
desigur, se stabilește pentru fiecare temă de cercetare în parte.
Vom vedea, mai departe, ce a însemnat obținerea acestor produse din seturi de imagini și date aeriene, care
este tehnologia care ne permite accesul pe the next level.
Structuri calculate din imagini, prin analiza mișcării
În fotogrametria tradițională, pornind de la corespondențe stabilite între imagini bidimensionale, se pot
obține informații 3D despre scene sau structuri surprinse în imaginile analizate4. Pentru aceasta, este necesară
cunoașterea poziției în spațiu a camerei. Dacă această informație lipsește, estimarea punctelor de stație ale
camerei este posibilă prin corelarea unor repere vizuale (puncte de control aflate în câmpul fotogramei) cu
poziții cunoscute în spațiu, distribuite pe suprafața subiectului fotografiat. O altă etapă obligatorie este
determinarea sau calcularea parametrilor interni ai ansamblului format din camera foto și sistemul optic al
acesteia (dimensiune senzor, distanță focală, numeroși alți parametri care descriu distorsiunile liniare și
neliniare ale sistemului optic). Procesul complex prin care sunt determinate pozițiile în spațiu ale punctelor
de stație și ale parametrilor interni ai camerei este denumit calibrare5. După parcurgerea etapei de calibrare,
este posibilă calcularea unui model tridimensional al unei scene prin tehnici trigonometrice simple6.
În practică, sunt multe cazuri în care punctele de stație și/sau datele intrinseci ale camerei nu sunt cunoscute
și nici nu este posibilă ori, mai ales, nu este convenabilă (din punct de vedere practic) calcularea acestor date.
În acest caz, este necesară o abordare conceptuală și algoritmică diferită pentru reconstrucția structurilor din
lumea reală. De fapt, reprezentarea scenelor tridimensionale prin proiecții bidimensionale (imagini
fotografice, în cazul nostru) este supusă unor constrângeri geometrice bine cunoscute. Aceste constrângeri
oferă un set suficient de informații pentru a reconstrui atât scena proiectată cât și parametrii intrinseci și
extrinseci ai camerei. Acest lucru este ușor de înțeles pornind de la observații practice. Omul și alte
organisme biologice înzestrate cu organe senzoriale vizuale pot reconstrui cu ușurință structuri din lumea
reală prin analiza unei secvențe de observații (imagini) percepute în timpul mișcării în jurul structurii
analizate. Tot în acest fel, în grafica computerizată sunt calculate și reprezentate modele virtuale, prin

3

Așa cum am văzut într-o conferință organizată la MNIR, în data de 13 iunie 2016, referitoare la cercetările de la
Sultana-Malul Roșu, organizată de Cătălin Lazăr. Prezentarea a fost susţinută de ing. Adrian Trifan, de la SC Total
Survey. Eroarea medie a unui astfel de produs este tot în jur de 1 mm. Dincolo de demonstrația de precizie (care este
remarcabilă), rămâne să ne întrebăm la ce folosește, realmente, o asemenea rezoluție, fiindcă nici o astfel de
performanță nu trebuie separată de costuri, de la cele de fabricație, la cele de arhivare și uz (fișierul este atât de mare,
încât doar stația grafică necesară deschiderii lui va fi cât bugetul unui șantier arheologic pe un an).
4
Cu toate că este posibilă estimarea unui model de adâncime pornind de la o singură imagine (vezi, de exemplu Saxena
et al 2008, precum și proiectul online Make3d asociat), o reconstrucție precisă a unei scene date este posibilă doar
atunci când sunt utilizate mai multe imagini ale respectivei scene. De exemplu, stereofotogrammetria folosește perechi
de imagini înregistrate cu camere stereoscopice, sistem care corespunde vederii binoculare umane. O descriere
tridimensională completă a scenei impune utilizarea unei serii compuse dintr-un număr mult mai mare de imagini (MVS
– Multi-view Stereo).
5
Tsai 1987; Remondino, Fraser 2006.
6
În acest caz se folosește triangulația.
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includerea cinematicii camerei în procesul de calcul. Procesul descris, denumit SfM (structure from motion –
structură din mișcare), este implementat în ultima vreme de tot mai multe aplicații software7.
Workflow SfM
Fluxul de prelucrare a datelor este inițiat printr-o procedură de identificare a punctelor comune (tie points –
puncte de legătură) în cadrul unui set de fotografii ce descriu aceeași scenă. Pentru aceasta, pot fi folosite
mai multe formule de calcul. Foarte popular este algoritmul Scale Invariant Feature Transform (SIFT)8 ce
identifică acele elemente comune în mai multe fotografii care nu variază, indiferent de scara și unghiul de
rotație ale imaginii și care sunt influențate doar parțial de iluminare și de poziția în spațiu a camerei9.
Pe baza perechilor de puncte de legătură poate fi calculată simultan geometria internă a camerei, geometria
externă a acesteia (poziția punctelor de stație) și referințele tridimensionale ale întregii scene – extrase sub
forma unui nor tridimensional rar de puncte (sparse point cloud). Procedura se numește bundle adjustment10.
Numărul de puncte de invarianță identificate este influențat de textura și rezoluția imaginii, de aceea scenele
complexe, cu texturi neuniforme surprinse în imagini cu rezoluție mare permit obținerea celor mai bune
rezultate. În cazul proiectului Limes Transalutanus una dintre probleme a fost uniformitatea texturilor
înregistrate – câmpuri agricole de mari dimensiuni sau zone împădurite extinse, ambele situații
caracterizându-se prin puține diferențe cromatice, texturale.
Odată stabilite reperele de bază ale camerei și ale scenei, urmează un proces de densificare (de tip MVS Multi View Stereo sau stereo-matching) prin care descriptorii tridimensionali de tip sparse cloud sunt
transformați în dense cloud 11. Norul de puncte, calculat prin alinierea imaginilor, nu aparține vreunui sistem
absolut de coordonate, ci unuia relativ, nefiind așadar scalat sau orientat în spațiu. Transformarea norului de
puncte în suprafețe (rețele neregulate triangulate - mesh), prin interpolare, se bazează pe alți algoritmi12 (din
domeniului computer vision).

Figura 1 (de la stânga la dreapta): a – detaliu dintr-o fotografie a unei suprafețe reflectorizante (apă) căreia
nu-i poate fi corect reconstituit modelul digital (b); c – detaliu dintr-o fotografie a unei zone cu case și
vegetație surprins și în DSM (d)

7

De exemplu: Agi Soft Photoscan, PhotoModeller, SFMToolkit, Photosynth, Bundler, PMVS2, PIX4D, VisualSfM,
123DCatch, Drone2Map for ArcGIS.
8
Lowe 2004.
9
Agisoft Photoscan aplică algoritmi similari creând descriptori pentru fiecare punct de invarianță în parte pe baza unui
calcul de asemănare de vecinătate - local neighbourhood.
10
Bundle – fascicule de lumină ce sunt captate dinspre obiectul din spațiul tridimensional și converg în centrul optic al
camerei. Triggs et alii 2000.
11
Zhang et alii 2012; Spetsakis, Aloimonos 1990.
12
Berger et alii 2014.

257

Modelarea și reconstrucția tridimensională
Nori de puncte se obțin nu doar în urma aplicării metodelor pasive de achiziție a datelor 3D așa cum este
Multi-View Stereo, dar și în urma utilizării unor metode active, așa cum este LiDAR, laser scanner sau
scanner cu lumină structurată ori lumină codată. Operarea concretă cu seturi de date atât de dense13, uneori
cu milioane de puncte, s-a dovedit a reprezenta o mare dificultate pentru puterea de calcul a stațiilor de lucru,
ori pentru plăcile grafice. În plus, dezvoltarea capabilităților de a manipula nori denși de puncte direct în
aplicațiile de tip GIS este încă, deși tot mai prezentă, o direcție pentru viitoare versiuni. De aceea, în multe
situații, modelele tridimensionale interpolate se decimează14, se simplifică.

Figura 2. Comparație între calitatea modelelor digitale de teren: DEM Europea (rezoluție 30 m) și modelul
digital al terenului obținut prin aplicarea algoritmilor specifici workflow-ului de tip SfM imaginilor
achiziționate cu drone (rezoluție 0.25 m). Studiu de caz: fortul de la Crâmpoia: a. – DSM obținut în proiect;
b. – un model de teren de tip bare-earth, obținut prin filtrarea vegetației din DSM; c – DEM Europea; d –
profil altimetric AB în zona fortificației calculat pe modelul de teren obținut din dronă; e – aceeaşi secţiune
pe DEM Europea.
La fel ca în cazul rezultatelor obținute cu tehnologia LiDAR, modelele de teren obținute prin workflow de tip
SfM sunt în primul rând de tip DSM (digital surface model), adică descriu suprafața terenului încorporând și
nivelul vegetației și al clădirilor (Fig. 1.c și d)15. Norii de puncte pot fi codificați, filtrați, în funcție de diferiți
13

Experiența autorilor arată că utilizarea unei calități medii pentru calculul norului dens de puncte este suficient de
precisă pentru atingerea obiectivelor de rezoluție necesară în cercetarea arheologică. Deși densitatea finală a unui nor de
puncte la calitate maximă ar fi de 4 ori mai mare decât cea la calitate medie, timpii foarte mari de prelucrare nu au
justificat, în cazul dat, această opțiune.
14
Este noțiune tehnică (decimare, presupunând însă o scădere consistentă a numărului de obiecte), nu vreo metaforă a
autorilor (nota editorului).
15
Cu toate aceste, penetrarea vegetației cu ajutorul LiDAR este mult mai eficientă decât în modelarea pe bază de
imagini.
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parametrii, astfel încât în anumite condiții se pot obține modele digitale de teren de tip bare-earth (fără
vegetație) (Fig. 2.b). De exemplu, unul dintre parametrii care sunt evaluați pentru a clasifica norul de puncte
este înclinația între puncte (diferența de altitudine) raportată la variația acesteia într-un spațiu dat.
O problemă distinctă o reprezintă procesul de georeferențiere. Așa cum am arătat, informațiile extrase din
imagini sunt suficiente pentru a recompune tridimensional scena, dar produsul rezultat este reprezentat
într-un sistem de coordonate arbitrar. Pentru a poziționa corect scena reconstruită este necesară adăugarea
unor informații spațiale suplimentare. Există mai multe abordări posibile. De exemplu, atunci când camera
foto este prevăzută cu receptor GPS, așa cum este cazul unora dintre camerele comerciale (de ex. Canon SX
260 sau Canon S100), poziția camerei este memorată în fișierul EXIF asociat fiecărei imagini. În cazul
fotografiilor aeriene, este de preferat, pentru o precizie mult mai bună, ca în EXIF să fie injectate pozițiile
GPS furnizate de sistemul senzorial al dronei16. Prin aceasta, întregul proces primește o referință spațială
aproximativă17 care permite, în primul rând, scurtarea timpului de calcul a geometriei staţiilor de cameră.
O altă abordare presupune amplasarea unor repere fotogrametrice la sol (numite obişnuit „ţinte”) și
măsurarea precisă a coordonatelor acestora folosind receptoare GPS cu corecție dinamică (RTK cu
ROMPOS) sau stații totale. Aceste informații urmează a fi încorporate în fluxul de lucru general. Aceasta
este metoda cea mai precisă și, totodată, cea mai laborioasă.
Atunci când nu este posibilă amplasarea și măsurarea precisă a poziției unor repere fotogrametrice, poate fi
folosită și metoda identificării de puncte comune între imagini aeriene și alte materiale cartografice (planuri,
hărți, ortofotoplanuri Google Earth etc.). Pentru acest din urmă caz, precizia generală a referinței spațiale și
chiar fidelitatea geometrică a modelului tridimensionale vor fi mult mai reduse.
Implementarea practică a fluxului de lucru, de la stadiul definirii temei și până la obținerea modelelor
virtuale și a produselor asociate, necesită parcurgerea succesivă a unei serii de etape: alegerea și operarea
platformei aeriene radiocomandate, alegerea și configurarea camerei și a subsistemului optic, stabilirea celei
mai potrivite strategii de zbor și a modelelor de acoperire a terenului, alegerea soluției software. Prima etapă
din acest flux, referitoare la utilizarea aeronavele fără pilot la bord în acest domeniu, a fost discutată pe larg
în articolul precedent din prezentul volum. Celelalte etape fac urmează a fi discutate în cele ce urmează.
Echipamentele foto testate
Documentarea fotografică a siturilor arheologice și înregistrarea de serii de imagini verticale și oblice în
scopul prelucrării fotogrametrice constituie o componentă a procesului de explorare aeriană. Din acest motiv,
alegerea echipamentelor foto, în special a senzorului și a sub-sistemului optic al acestora, este o etapă
decisivă. Această selecție trebuie făcută nu doar în funcție de dimensiunea senzorului sau de calitatea lentilei,
dar și de greutate – toate acestea raportate la rândul lor la obiectivul arheologic ce trebuie documentat aerian
(formă, dimensiuni, acoperire cu vegetație). Alegerea soluției foto se bazează pe stabilirea celui mai bun
compromis între: dimensiunea senzorului - rezoluție - lentilă (putere de separare, distorsiuni, diafragmă
maximă) și greutatea ansamblului - raportată desigur la autonomia de zbor a platformei, condiționată la
rândul ei de sarcina utilă maximă disponibilă. Altitudinea de zbor, dimensiunea și forma zonei de survol
sunt alte ingrediente ale acestei opțiuni.
În condiții ideale, ar trebui utilizate obiective optice fixe, de tip normal sau wide (undeva în domeniul 35 –
50mm), cu distorsiuni lineare și, mai ales, nelineare cât mai bine controlate, necorectate electronic. În
practică, utilizarea aeronavelor fără pilot la bord impune alegerea unei soluții optice diferite. În primul rând,
altitudinea de la care sunt realizate imaginile aeriene trebuie redusă. Zborul la altitudine mare începe să fie
16

Precizia receptoarelor GPS care asigură navigarea dronelor este mult mai bună (ultima generație de chip-uri GPS,
filtre low-noise suplimentare, antene micro-strip cu suprafață mult mai mare, dispuse în poziții neobturate etc.). În plus,
poziția furnizată de GPS este corectată de sistemul de calcul și control al zborului și navigației cu ajutorul datelor
inerțiale furnizate de către celelalte componente ale sistemului senzorial intern: accelerometre, giroscop-triaxial,
barometru, compas electronic.
17
Precizia referinței spațiale inițiale este limitată la clasa de precizie GPS (3÷6 m pentru poziționarea în plan orizontal
și 3÷15 m pentru elevații) și este sensibil mai bună atunci când sunt utilizate date din jurnalul de zbor al dronei (0.5÷2
m pentru poziționarea în plan orizontal și 0.3÷1 m pentru elevații). O îmbunătățire majoră, respectiv precizie
centimetrică, este așteptată prin utilizarea sistemelor GPS RTK (cu corecții ROMPOS) la bordul dronelor.
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din ce în ce mai sever limitat prin norme legale și necesită un consum de energie suplimentar. O altitudine
mai mică determină, în schimb reducerea suprafeței acoperite de o singură imagine sub limita optimă și, din
acest motiv, este necesară utilizarea obiectivelor de tip ultra-wide (de exemplu, în domeniul distanțelor
focale 20÷28mm). Din aceasta derivă două dezavantaje majore: erorile de perspectivă (vezi, de exemplu Fig.
4.a) și greutatea mare a acestor obiective (de exemplu obiectivul Zeiss Milvus 21mm f/2.8 ZF.2, în montură
Canon sau Nikon, are o greutate de 755 gr!). Fiindcă erorile de perspectivă nu pot fi compensate în etapa de
post-procesare, singura soluție este de a mări altitudinea de zbor deasupra suprafețelor împădurite sau a
zonelor cu clădiri și structuri antropice înalte. Greutatea poate fi, însă, redusă (uneori considerabil) pe seama
diminuării calității optice. Sunt posibile mai multe compromisuri. În primul rând este redusă dimensiunea
senzorului camerei foto. În acest fel cercul imaginii este diminuat și greutatea subsistemului optic poate fi la
rândul ei micșorată18. Un alt posibil compromis impune reducerea diafragmei maxime a obiectivului. În acest
fel obiectivul este mai ușor (benefic), câmpul de profunzime este crescut (benefic), însă cantitatea de lumină
care ajunge la senzor este diminuată (negativ). În final, sunt afectate puternic caracteristicile optice ale
lentilei: cantitatea de lumină este redusă la periferia obiectivului (vignetare), rezoluția și puterea de separare
sunt menținute doar în centrul lentilei (vezi, de exemplu Fig. 4.b și c) iar distorsiunile geometrice sunt
considerabil crescute. Dar reducerea de greutate obținută prin aplicarea combinată a acestor măsuri este
semnificativă. De exemplu, obiectivul Sony 16mm f/2.8 pancake pentru camere în format APSC are doar 70
g, în timp ce obiectivele pentru camere cu format mult mai mic (de exemplu formatul 1/2.3 inch) au doar
câteva grame. Efectul advers al acestei abordări este calitatea slabă a ansamblului cameră + optică. Senzorii
de dimensiuni mici sunt caracterizați de o sensibilitate scăzută (limitează utilizarea dimineața devreme sau în
amurg, precum și în condiții cu plafon dens și jos de nori), adâncime de culoare scăzută (acuratețea
cromatică este alterată) și dinamică redusă (limitează utilizarea în condiții de iluminare puternică).
Distorsiunile lineare și nelineare sunt corectate (de fapt, mascate) electronic în majoritatea camerelor
comerciale de ultimă generație, ceea ce introduce un nivel suplimentar de deformare geometrică care trebuie
la rândul lui (re)compensat în timpul procesării fotogrametrice19.
Tabel 1.Comparație între caracteristicile principale ale
camerelor foto testate
Camere foto Mirrorless
Camera

Sony-NEX-5T

Senzor:

24.3 mm x 15.6 mm, 16 Mpx

Greutate

276 g

Obiectiv

zoom, Sony: 24 mm
(echiv. FF)

Fix, Sigma 28.5 mm
(echiv. FF)

Greutate

116 g

140 g

Camere foto din clasa Compact
Camera:

Canon PowerShot
SX260HS

FC300S

Obiectiv

integrat: zoom: 25 mm
(echiv. FF)

fix 20 mm (echiv. FF),

Senzor

6.17 mm x 4.55 mm,
12 Mpx

6.17 mm x 4.55 mm),
12 Mpx

Greutate

231 g

100 g

18

Figura 3. Comparație între dimensiunile
senzorilor camerelor foto discutate.

În acest caz trebuie ținut cont de factorul de micșorare a senzorului utilizat în raport cu un senzor standard full frame:
36 x 24 mm. De exemplu un senzor în format APSC (24 x 18 mm), are suprafața de 1.5 ori mai mică față de un senzor
full frame (crop factor = 1.5). Din acest motiv, utilizarea unei lentile cu distanța focală f = 16 mm pe o cameră cu
senzor APSC are același efect optic ca o lentilă f = 24 mm pe o cameră cu senzor full frame (16 mm x 1.5 = 24 mm).
19
Contrar recomandărilor din manualele aplicațiilor integrate, tehnica SfM + MVS este, de fapt, foarte robustă,
acceptând imagini caracterizate de un înalt grad de imprecizie optică. Cu toate acestea, există o masă critică de
compromisuri pe care sistemul o poate gestiona. Dincolo de acest punct, modelele nu mai pot fi calculate sau au erori
prea mari.
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În proiectul Limes Transalutanus am testat mai multe camere foto, cu obiective fixe sau interschimbabile
(Tabelul 1 și Fig. 3.). În final, pentru realizarea studiilor de caz, am ales trei camere foto. Două dintre acestea
sunt din clasa compactă20, cu senzor mic (diagonala 1/2.3 inch, dimensiuni 6.17 x 4.55 mm). Acestea sunt
Canon PowerShot SX260, respectiv, camera FC300S cu care vine echipată drona DJI Phantom seria 3. Ce-a
de a treia cameră este de tip mirrorless21, de tip Sony NEX-5T, cu un senzor de 23.4 x 15.6 mm. Aceasta din
urmă a fost folosită împreună cu două lentile: un obiectiv zoom Sony (16÷50 mm, f/3.5-5.6) folosit doar la f
= 16 mm (echivalent cu f = 24 mm în format FF) și o lentilă fixă Sigma 19 mm, f/2.8 (echivalent f = 28.5
mm FF). În proiect nu am folosit camere de tip DSLR, datorită greutății suplimentare pe care o presupune
existența vizorului optic cu penta-prismă sau cu oglindă, facilitate care nu are nici o utilizare pentru
fotografia aeriană.
Figura 4.a. Exemplu de
imagine verticală
înregistrată cu camera
Canon PowerShotSX260.
Tiparul de distribuție al
copacilor pune în evidență
distorsiunile de perspectivă
specifice obiectivelor ultrawide. Detaliile, culorile,
puterea de rezoluție sunt
considerabil diminuate pe
margini (b), față de centru
(c).

Camera Sony Nex 5T s-a dovedit o soluție foarte bună, având un senzor relativ mare (de tip APS-C, crop
factor 1.5) cu gamă dinamică mare, la cele 276 g pentru body fiind, practic, una dintre cele mai ușoare
camere mirorrless, și considerabil mai ușoară față de o cameră DSLR cu același tip de senzor.
O comparație a modelelor geometrice determinate automat22 în timpul procedurii de identificare a punctelor
comune din fotografii, pentru lentilele folosite, ilustrează atât tipul de distorsiuni, dar și gradul de corecție
aplicat electronic (Fig. 5). Dintre distorsiunile apărute în aceste fotografii, cele mai relevante sunt cele
radiale, dar și pierderea rezoluției, puterii de separare ori culorilor în zonele marginale (de exemplu în
colțurile fotografiilor, respectiv comparația imaginilor de la Fig. 4.b și c). Calitatea și cantitatea informației
din imagini se reflectă, desigur, în calitatea finală a secvenței de imagini aeriene (mozaic de imagini/
ortofotoplan. Pentru a obține rezultate bune este necesară asigurarea unui grad suficient de
acoperire/suprapunere între fotografii, pentru ca informația relevantă în descrierea zonei de interes să nu fie
extrasă din extremitățile imaginilor.
Strategii de organizare a misiunilor aeriene
În proiectul Limes Transalutanus, caracterul liniar și dimensiunile mari ale sitului au impus o atenție sporită
în partea de planificare a zborului. Prima etapă a stabilirii strategiei de zbor constă în selectarea punctelor de
decolare în funcție de accesul pe sit. Au fost căutate acele puncte care au permis accesul cu mașini de teren,
situate cât mai aproape de centrul zonei de survol; în cazul obiectivelor de tip coridor, au fost preferate
puncte din care, teoretic, se pot executa misiuni în două direcții diferite, în lungul graniței romane, pentru a
lărgi suprafețele documentate. Accesul pe sit, în mijlocul zonelor agricole, în special în timpul sezoanelor
20

Camerele din clasa compactă au obiectivul integrat, nefiind posibilă schimbarea acestuia.
Camerele din clasa mirrorless au obiective interschimbabile, dar nu au vizor optic, fiind, din acest motiv, mai ușoare.
22
Realizată în aceste cazuri cu aplicația Agisoft Photoscan. Aceste modele variază pentru aceeași soluție tehnică în
funcție de numărul și tipul imaginilor folosite pentru identificarea punctelor comune. Ele se pot salva și refolosi în
proiecte ulterioare.
21
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umede, a fost, nu de puține ori, foarte dificil, iar aceasta pentru că sezonul cel mai bun pentru colectarea
imaginilor este martie, cu un nivel foarte scăzut de vegetație și fără frunze în copaci, însă în aceeași lună
terenul este încă îmbibat de precipitațiile de peste iarnă.

Figura 5. Exemple de reconstrucții de modele geometrice interne și de evidențiere a distorsiunilor lentilelor
folosite în proiect, calculate automat prin workflow de tip SfM cu ajutorul Agisoft Photoscan
Alegerea tipului de zbor (programat, liber sau secondat de navigator) a fost stabilită în funcție de forma
obiectivului de survolat (linear sau punctual), de tipul de relief, dar și de gradul de cunoaștere a terenului și
de vizibilitate a țintelor. Primele experimente au evidențiat legătura strânsă dintre strategia de organizare a
zborului și rezultatele finale, obținute după etapa de prelucrare fotogrametrică. Astfel, este nevoie să se
asigure un anumit grad de suprapunere între fotografii. În plus, secvența de fotografii verticale trebuie
completată cu fotografii oblice de tipul low-oblique, pentru a îmbunătăți precizia modelului calculat, dar și
de fotografii high-oblique, pentru detectarea directă a structurilor de interes arheologic. Fotografiile oblice
pot fi realizate în timpul aceleiași misiuni (oprind drona și reorientând camera) sau în misiuni diferite,
succesive. Sarcina utilă maximă a echipamentelor de zbor, greutatea camerei foto folosite, distanța focală a
lentilei, condiționează, de asemenea, organizarea misiunii, toate afectând, într-un fel sau altul, altitudinea
necesară de captare a imaginii și autonomia de zbor.
Cu toate că, într-o etapă de debut, am însoțit experimente de explorare aeriană cu măsurători cu stația totală
ale unor elemente topografice vizibile în fotografii (mai ales pentru a înregistra corect variațiile destul de
mici de altitudine din zonele de câmpie), am observat că metoda nu este eficientă. Dificultățile pătrunderii
efective în teren, cu pasul și cu echipamente grele, scad înzecit randamentul în raport cu viteza de acoperire
aeriană. În plus, aceasta ar fi cu adevărat utilă dacă punctele măsurate ar fi distribuie uniform pe toata
suprafața survolată, nu doar în centru, în jurul zonei de decolare. Același lucru este valabil, în mare măsură,
și pentru achiziționarea reperelor cu receptoare GPS cu corecții dinamice prin rețeaua ROMPOS. Chiar dacă,
în acest din urmă caz, viteza și flexibilitatea sunt mai ridicate, rămâne nerezolvată problema acoperirii reale a
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terenului, în condiții de acces dificil. Pentru situri concentrate metoda georeferențierii modelelor prin repere
amplasate la sol, măsurate cu receptoare GPS cu RTK, rămâne cea mai bună și eficientă soluție. Pentru
studiile de caz realizate în sectorul sudic al Limes Transalutanus, a fost considerată suficient de precisă
metoda injectării datelor spațiale (furnizate de receptorul GPS și sistemul senzorial al dronei) în EXIF-ul
imaginilor și utilizarea acestor informații pentru georeferențierea modelelor și a ortofotografiilor.
În strânsă legătură cu planificarea misiunilor aeriene, trebuie menționată importanța alegerii anotimpului,
atunci când este posibil. În cazul discutat, majoritatea misiunilor au fost realizate la începutul primăverii
pentru a ușura filtrarea vegetației din modelele digitale ale terenului.
Modele de parcurgere în zbor a terenului
Formula de maximă eficiență în zbor, în cazul misiunilor de tip coridor, este parcurgerea unui singur traseu
dus-întors: o pereche de linii paralele cu valul roman sau cu alte cunoscute ori presupuse anomalii lineare.
Lungimea optimă a acestui traseu linear a fost de 1.5 km (în medie), cu cele două traverse ce compun traseul
distanțate la 200 m, parcurse la dus cu fața, la întors cu spatele, de la o altitudine în intervalul 200-300 m (cel
mai uzual la 215 m). Valul/obiectivul principal al documentării este de preferat să se afle între cele două
trasee. Înregistrarea fotografiei se face, în acest caz, automat, cu un grad de acoperire în lungul traseului de
80% și lateral de 60%. Pentru obținerea ortofotografiei, acest mod de zbor poate fi considerat minimal, dar
suficient.

Figura 4. Exemple de modele de parcurgere a terenului în formula minimală bazată pe parcurgerea unui
traseu dus întors și executarea unui cerc (sau mai multe) pentru fotografii oblice.
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Figura 5. Cu cât se folosesc imagini
înregistrate din mai multe
unghiuri/poziții (surprinzând
obiectul/terenul de la diferite distanțe,
mai apropiate sau mai depărtate) cu atât
rezultatele finale sunt mai corecte. În
cazul aplicațiilor de arheologie aeriană,
imaginile oblice cu unghi mic (în care nu
se vede orizontul) au rolul de a
îmbunătăți etapa de stabilire automată a
parametrilor optici ai camerei și de a
furniza detalii spațiale pentru suprafețe
înclinate.

Pentru a obține rezultate mai coerente în modelul digital al terenului sunt necesare și imagini oblice (de tipul
low-oblique). Soluția cea mai simplă constă în realizarea în capătul traseului de zbor (acolo unde se execută
întoarcerea) a unui cerc de pe care să se înregistreze fotografiile oblice. Orientarea manuală a camerei va
asigura în acel moment și achiziția de imagine oblică de tipul high-oblique, utilă pentru detectarea de
structuri arheologice. Totuși, imaginile de tip low-oblique obținute doar de pe un singur cerc realizat chiar în
capătul zonei fotografiate pot să nu fie întotdeauna suficient de relevante în calculul modelului digital al
terenului, fiind nevoie de poze oblice intermediare și de pe parcursul liniar. Pentru achiziția de imagini oblice
poate fi folosită și secvența de decolare (de exemplu, pentru low-oblique) și aterizare (high-oblique) (Fig. 4;
Fig. 5).

Figura 6. Rezultatele cele mai bune s-au obținut atunci când
au existat 4 trasee paralele și cel puțin un set de imagini oblice.
Pentru a minimiza erorile de calcul ale modelelor digitale ale terenului, și în special, pentru a elimina efectul
de tip dom (Fig. 8), este necesară asigurarea unei suprapuneri mai bune a imaginilor. Din acest motiv, chiar
și pentru structuri de tip coridor, este recomandată utilizarea unui model de acoperire a terenului compus din
patru traverse, două pe sensul de dus și două pe sensul de întoarcere (Fig. 6, Fig. 7)23.
23

E curios că, deși am acumulat foarte multă experiență practică, continuăm să exprimăm situații ideale. Este opțiunea
autorilor, pe care editorul o respectă. Nu am însă cum să nu comentez că zborul în patru traverse ar fi înjumătățit zona
de acoperire, chiar dacă ar fi îmbunătățit precizia modelului teren, contrazicând astfel obiectivele primei faze de
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Figura 7. Gradul de
suprapunere între fotografii: a.
rezultate foarte bune, inclusiv pe
margini, atunci când se execută
patru trasee paralele pe distanțe
scurte; b. interpolarea datelor pe
un traseu ușor curb poate
produce distorsiuni
considerabile pe exteriorul
traseului principal; c. rezultate
suficient de bune, inclusiv pe
margini la zborul pe 4 trasee
paralele; d. misiunea „liniară
tipică”, cu două trasee paralele.
Figura 8. O suprafață
interpolată de tip mesh
vizualizată în perspectivă pentru
punerea în evidență a efectului
de dom - curbarea spre margini
a suprafețelor, efect des întâlnit
mai ales în cazul unor situri de
tip coridor, cu variații mici ale
elevațiilor.

Implementări și soluții software
Dezvoltarea recentă a soluțiilor de modelare și reconstrucție virtuală a structurilor pe baza imaginilor a fost
realizată de numeroși cercetători, prin lucrări independente, dedicate, cel mai adesea, definirii și optimizării
unor etape punctuale și, mult mai rar, ansamblului. Din acest motiv, primele soluții practice au fost posibile
prin utilizarea a numeroase module și mici aplicații software individuale, care trebuiau parametrizate separat
și, în final, făcute să funcționeze împreună. Mai comodă pentru utilizatori fără cunoștințe tehnice avansate
este utilizarea unor platforme software care grupează la un loc doar unele sau chiar toate componente din
fluxul de prelucrare.
Pentru prelucrarea imaginilor aeriene, în proiectul Limes Transalutanus au fost folosite două soluții
informatice. Prima dintre acestea, denumită VisualSfM24, automatizează toată partea de început a procesului:
detectarea punctelor de legătură pe baza invarianței (metoda SIFT) și calcularea norului rar de puncte
(metoda bundle adjustment). Pentru calculul norului dens de puncte (dense cloud), utilizatorul trebuie să
încorporeze, în procesul de set-up, un modul separat de calcul (prin metoda MVS). Pentru aceasta, autorii au
folosit aplicația software CMVS/PMVS225 dezvoltată de către Yasutaka Furukawa. În final norul dens de
puncte trebuie transformat în suprafață și texturat. Pentru aceasta, autorii au folosit cu succes MeshLab26,
SURE27 sau chiar GlobalMapper.
execuție a proiectului. Pentru situații în care nu explorarea, ci precizia este scopul fundamental al misiunii, nu am nici
un dubiu asupra faptului că autorii au dreptate (nota editorului).
24
Această aplicație software a fost dezvoltată de către Changchang Wu și este gratuită pentru uzul personal, non-profit
și academic.
25
CMVS – Cluster Multi View Stereo; PMVS – Patch-based Multi-View Stereo
26
Aplicație software open source foarte populară pentru generarea și editarea suprafețelor 3D.
27
SURE - Photogrammetric Surface Reconstruction from Imagery. Vezi Rothermel et al. 2012.
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Ce-a de a doua soluție informatică utilizată a fost suita Agisoft Photoscan. Aceasta este o aplicație software
comercială ce integrează tot fluxul de prelucrare a datelor, pornind de la seturile de imagini și până la
exportarea modelelor digitale și a texturilor în diverse formate. Parcurgerea fluxului de prelucrare poate fi
făcută, în Agisoft Photoscan, pas cu pas sau, pe baza unui script complet automatizat (batch processing)28.
O comparație între cele două soluții de procesare a imaginilor arată că o aplicație integrată, așa cum este
Agisoft Photoscan oferă, în primul rând, comoditate în utilizare. Capacitatea de gestionare a proiectelor mari
și viteza de prelucrare a datelor sunt foarte bune, dar calitatea platformei hardware este esențială. Aplicația
folosește intens nu doar procesul și memoria, dar și procesul/procesoarele grafice. Din acest motiv, este
recomandată utilizarea celor mai puternice stații grafice disponibile. Pentru reducerea costurilor, poate fi
luată în calcul utilizarea unor platforme proiectate pentru jocuri (gaming). Flexibilitatea și posibilitățile de
parametrizare pot fi considerate bune, acoperind cele mai multe dintre necesitățile de bază și numeroase alte
opțiuni exotice. De exemplu, suprafețele generate pot fi optimizate prin reducerea („decimarea”) și, în final,
egalizarea numărului de noduri și de fețe. Chiar mai mult, este posibil exportul suprafețelor pentru a fi
finisate și retușate suplimentar în alte aplicații de grafică computerizată, Agisoft Photoscan acceptând
reimportul suprafețelor corectate și utilizarea acestora ca bază pentru texturare (și generare ortofotografie).
Există totuși o limită a flexibilității disponibilă în AgiSoft Photoscan, de exemplu, o importantă limitare o
constituie lipsa controlului total în procesul de texturare, aplicația alegând automat zonele din imagini care
urmează a fi asamblate în textura (sau ortofotografia) finală. Pentru aplicații speciale, aflate în avangarda
cercetării29, sau pentru prelucrarea imaginilor înregistrate în condiții dificile (sau alterate ulterior
înregistrării), utilizarea unei soluții total integrate ar putea să nu mai constituie o cale de recomandat.

Figura 9. Exemple de prelucrări standard pentru ortofotografii: a. contrast sporit;
b – black & whites; c – spectru cromatic inversat; d - line enhancement.
28

Pentru a rămâne în spiritul căutării eficienței, numărul de fotografii (grupate într-un batch/grup) folosite la rularea
unei operațiuni (un singur proiect poate suporta utilizarea mai multor astfel de grupuri) nu este recomandat să fie foarte
extins, consistența soluției atingându-se și cu un set minim care în cazul nostru s-a dovedit a fi între 90 și 120 de
imagini pentru un segment de 1,5 km x 450 m, survolat într-o singură misiune, prin două trasee paralele. Imaginile mari
ori foarte complexe lungesc timpii de procesare, care și așa sunt de ordinul orelor (2-4 ore pentru un proiect bazat pe
90-200 imagini rezultat din una sau două misiuni alăturate). Zborurile la altitudini mai joase și gradul crescut de
suprapunere între imagini (un base-line strâns) sunt condițiile de bază pentru asigurarea rezoluției necesare.
29
Un astfel de caz poate fi considerat proiectul desfășurat cu câțiva ani în urmă, prim metode fotogrametrice clasice, în
peștera de la Nucu (Ștefan M., Ștefan D., 2012). Pentru a pune în evidență totalitatea reprezentărilor preistorice gravate
pe pereții peșterii, a fost nevoie de utilizarea în paralel a mai multor texturi ale aceleiași scene achiziționate în condiții
de iluminare diferită
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Utilizarea unei soluții modulare, sau parțial modulare, așa cum este ansamblul format din VisualSfM și
PMVS2, are avantajul costurilor reduse și accesului la codul sursă prin licențe open source, pentru unele
dintre module, mai important fiind cel al flexibilității necesare pentru aplicații speciale și/sau dificile. De
exemplu, așa cum a fost deja arătat, o problemă specifică modelării zonelor împădurite și, mai ales,
terenurilor agricole, o constituie monotonia detaliilor. O soluție modulară poate încorpora mult mai ușor
module noi, dezvoltate de către cercetători independenți, care pot corecta sau elimina probleme particulare.
De exemplu, pentru cazul specificat, poate fi utilizat un modul ce implementează un algoritm de
dezambiguizare30. Dezavantajul principal al acestei abordări este dat de dificultatea de configurare inițială și
de nivelul înalt de pregătire tehnică necesar pentru utilizare.
Modelele digitale și ortofotografiile realizate prin modelare fotogrametrică urmează a fi utilizate ca suport
informațional spațial pentru numeroase analize specifice, mai ales, domeniului arheologiei peisajului. De
multe ori, este necesară prelucrarea suplimentară a acestor produse, cu ajutorul a numeroase alte aplicații
informatice din domeniul graficii computerizate și GIS (Fig. 9).
Concluzii și recomandări generale
Noua generație de abordări fotogrametrice și soluții software reunite sub conceptele SfM și MVS constituie
metode suficient de precise, robuste și ușor de aplicat pentru modelarea și reconstrucția tridimensională a
structurilor arheologice. Avantajele generale ale acestei metodologii sunt cu atât mai evidente atunci când
datele și imaginile utilizate sunt înregistrate cu ajutorul noii generații de aeronave portabile fără pilot la bord.
Este de așteptat ca efectele aplicării combinate de noi concepte teoretice, platforme aeriene, și aplicații
software puternice și ușor de utilizat să genereze o nouă revoluție în practica cercetării, protejării și
valorificării patrimoniului arheologic.

Figura 10. Exemplu de peisaj arheologic complex documentat printr-un DSM de mare rezoluție.
Studiu de caz Băneasa, jud. Teleorman: 1 – traseul valului; 2 – tumul (Movila Băneasa),
3 – tumul, 4 – fortul mic, 5 – fortul mare.
Pentru situl arheologic cercetat, respectiv sectorul sudic al Limes Transalutanus, modelarea și reconstrucția
tridimensională a structurilor arheologice a reprezentat, alături de explorarea geofizică de mare randament, o
etapă esențială pentru definirea și integrarea în peisaj a sitului, atât la nivel macro, cât și la nivelul
componentelor sale majore (trasee fortificate, drumuri, forturi, turnuri, alte amenajări – vezi, de exemplu,
peisajul arheologic din zona Băneasa, jud. Teleorman, la Fig. 10).
Având în vedere strânsa legătură dintre componentele hardware (echipamente aeriene, camere foto etc.) și
software, considerăm că o evaluare generală nu poate fi realizată separat, fiind mai utilă o analiză a
ansamblului. În prezent, nu este disponibil încă un flux de lucru optimizat și integrat. Din acest motiv,
etapele procesului de lucru sunt distincte și trebuie alese și reglate separat. Echipamentele de zbor utilizate
profesional sunt, în general, optimizate pentru filmări aeriene și, din acest motiv, sunt grele, ineficiente și
periculoase. Pe de altă parte, dronele pentru publicul larg sunt portabile și ușor de folosit, dar nu au facilități
30

Wilson, Snavely 2013.
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suficient de avansate de executare a misiunilor autonome la distanțe suficient de mari, în timp ce camerele
foto integrate ori posibil a fi atașate pe acestea sunt caracterizate de prea multe compromisuri ce afectează
calitatea imaginilor înregistrate. Cele mai potrivite echipamente disponibile comercial sunt cele – relativ
puține la număr – proiectate pentru activități topo-cadastrale. Cu toate acestea, clasa de precizie, prea ridicată
față de necesarul celor mai multe aplicații pentru arheologie, încadrează echipamentele pentru aplicații topocadastrale în clasa sistemelor (din nou) grele și scumpe. Soluția cea mai potrivită rămâne, pentru moment31,
proiectarea și construcția, în regim propriu, a unor sisteme multicopter, adaptate pentru fiecare clasă de
proiecte arheologice în parte. O altă componentă care trebuie aleasă cu multă grijă este camera foto și
subsistemul optic al acesteia. Așa cum a fost arătat în secțiunea dedicată acestui subiect, legile opticii
determină necesitatea unui compromis dificil, între calitate şi greutatea echipamentului. Utilizarea camerelor
și opticii fotogrametrice, așa cum sunt cele utilizate pentru aplicațiile profesionale de teledetecție din
aeronave cu pilot, este exclusă în domeniul aeronavelor fără pilot. Din acest motiv, se folosesc camere foto
comerciale. O analiză dificilă urmează să stabilească cel mai potrivit compromis care încă asigură calitatea
necesară tipului particular de aplicație arheologică, în condițiile celei mai reduse greutăți a ansamblului
cameră foto + obiectiv. Un impact special asupra calității rezultatelor finale este dat de strategia de zbor.
Există mai multe modelele de acoperire a terenului, în special prin misiuni autonome. Optimizarea acestora
este în strânsă legătură, pe de o parte, cu suprafața și forma suprafeței explorate aerian și, pe de altă parte, cu
rezoluția necesară a modelelor finale. Odată înregistrate și disponibile individual, sau sub formă de serii
(mozaic), imaginile aeriene verticale și oblice urmează să fi prelucrate în vederea obținerii de modele
tridimensionale și texturi ale terenului explorat și a structurilor arheologice, reliefate ca (micro)anomalii în
cadrul acestor modele. În acest domeniu asistăm la o revoluție, prin elaborarea și perfecționarea algoritmilor
SfM și MVS, dezvoltarea conceptelor și formelor de implementare în domeniul patrimoniului arheologic a
metodei de calculare a structurilor din mișcare fiind expuse în prezentul studiu. Cu toate acestea, procesul de
prelucrare a datelor este unul complex, fiind, la rândul lui, compus din mai multe componente. Așa cum am
văzut, aceste componente pot fi disponibile sub forma a numeroase aplicații software individuale (care
trebuie parametrizate și făcute să funcționeze împreună), platforme care grupează la un loc doar unele dintre
componente din fluxul de prelucrare (vezi de exemplu Visual SfM) sau soluții software cvasi-complete (cele
mai cunoscute dintre acestea fiind AGI Photoscan și Pix4D). Și în acest caz, alegerea este condiționată de
tipul de cercetare ori de aplicație din domeniul arheologiei avută în vedere. Pentru cercetări în care este
necesar un volum mare de date și modele spațiale, acestea având un caracter unitar și repetitiv, este preferată
utilizarea unei soluții integrate. Pentru investigații complexe, acolo unde atât datele și modelele spațiale cât și
metoda de obținere a acestora constituie provocări distincte, este de preferat o abordare modulară, în care
posibilitatea de parametrizare este maximă iar accesul la codul sursă este garantat (în cadrul licențelor de tip
open source).
Având în vedere evoluția foarte rapidă și interesul special asupra acestui domeniu, este posibil ca numeroase
soluții unitare, ușor de utilizat și cu costuri scăzute, să fie disponibile într-un timp foarte scurt. Rămâne de
văzut cât de aproape vor fi aceste potențiale noi soluții de necesitățile particulare, specifice cercetării,
protejării și valorificării patrimoniului arheologic.
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Valea Mocanului, vedere oblică spre sud.
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