CAPITOLUL 6
Probleme generale
Ce este un limes?
Sistemul de fortificaţii care face obiectul studiului a fost numit, de la început, ca fiind un limes;
astfel, G. Tocilescu (1900) sau P. Polonic (toată documentaţia de la Institutul de Arheologie V.
Pârvan) foloseau sintagma Limes Alutanus, angajată însă în ultimele şapte decenii pentru
aliniamentul de forturi din lungul râului Olt, astfel că, uzând de un prefix frecvent în chiar lumea
romană, vorbim astăzi de Limes Transalutanus, deci despre frontiera de dincolo de râul Olt, privind
desigur dinspre Imperiu, adică dinspre Oltenia, spre exterior, adică spre est.
Limes este un termen adeseori întrebuinţat când vine vorba despre probleme militare din
provinciile de margine; el este utilizat atât de des încât semnificaţia însăşi a numelui devine
obscură. Nu mi‐am propus o analiză teoretică a problemei, care ar ieşi cu mult în afara
competenţelor mele; am să profit însă de excelentul studiu al lui Benjamin Isaac – The meaning of
the Terms Limes and Limitanei (1988), din care ne va interesa, desigur, prima parte a problematicii,
nu doar pentru o mai clară definire a înţelesurilor, dar şi pentru a putea constata dacă Limes
Transalutanus îndeplineşte sau nu criteriile, sau în ce măsură. Voi enumera mai jos câteva dintre
sensurile cu numeroase recurenţe în literatura modernă:
•
•
•
•

fortificaţii legate de un drum, de‐a lungul unei graniţe fixe marcate de cele mai multe ori fie
de un râu, fie de obstacole artificiale;
elementele definitorii impuse de Th. Mommsen au fost existenţa unor structuri defensive
permanente, cu organizare militară şi civilă formală;
o frontieră închisă ermetic;
un sistem de forturi şi baze de aprovizionare, cu comunicaţii planificate.

Recunoaştem în lista de mai sus mai multe caracteristici ale Limes Transalutanus. Luând în discuţie
primul criteriu, putem rezuma următoarele: segmentul 1, Flămânda‐Gresia, este marcat de un
vallum continuu; segmentul 2, Gresia‐Urlueni, se află în spatele unei văi relativ adânci, fiind deci o
ripa1; segmentul 4, din dreptul satului Albota şi până la Argeş, posibil şi ceva dincolo de râu, are de
asemenea un vallum, chiar dacă documentat parţial. Singura problemă parţial nerezolvată rămâne
segmentul 3, Urlueni‐Săpata, care nu se află în spatele unui râu, pentru care nu este documentat
un vallum decât pentru o parte relativ mică din sudul său; morala ar fi că restul acestui troian ar
trebui documentat pe teren, pentru segmentele 3 şi 4, acolo unde aparent troianul lipseşte.
A doua definiţie de mai sus prezintă şi ea o problemă, în sensul că dacă o structură de comandă
militară este consubstanţială unui lanţ de fortificaţii, cu subordonări care pot fi bănuite, nu ştim
absolut nimic despre o organizare civilă formală. Nu avem deocamdată indicii solide nici măcar
asupra existenţei unor locuiri civile asociate limes‐ului, deci cu atât mai puţin putem vorbi despre
organizarea lor formală, despre care nu ştim nimic, în lipsa atestărilor epigrafice. Aici ar fi de făcut
două observaţii: prima – că studiul separat al fortificaţiilor romane şi a aşezărilor civile „dacice”, în
Muntenia vest‐centrală, de către specialişti cu calificări net distincte, doar în baza prejudecăţii
politice a „dacilor liberi”, nu se justifică, iar cele două seturi de date vor trebui pe viitor
În consecinţă, aici nu avem de ce căuta un vallum, deci Vlădescu nu avea ce „intersecţie” să vadă, la sud de
Urlueni.
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confruntate cu mai multă atenţie; a doua – zonele proxime forturilor romane ar trebui să
beneficieze de un program sistematic de cercetări de suprafaţă, fiind greu de crezut că structurile
militare înaintate ale LT trăiau într‐un spaţiu pustiu, desocializat.
Nu este clar dacă „frontieră ermetică” semnifică totala închidere a circulaţiei barbarilor, fapt în sine
destul de puţin probabil, sau sugerează, mai degrabă, caracterul sistematic al amenajărilor militare
(forturi, turnuri de observaţie, drumuri, sisteme de alarmare timpurie, etc.) de‐a lungul frontierei.
Indicaţia metodologică utilă ar fi că acolo unde limesul pare discontinuu avem probleme în
documentarea lui.
În fine, ceea ce pare să se fi înţeles mai puţin deocamdată, în arheologia românească, este că un
sistem de fortificaţii presupune şi un sistem de aprovizionare, inclusiv baze de tranzit sau pentru
colectarea annona. Am încercat să sugerez şi până aici, mai degrabă instinctiv, că pentru o linie de
comunicaţie atât de lungă, precum cea de la Flămânda la Rucăr, era obligatoriu să existe baze
logistice, cel puţin pentru asigurarea necesarului hibernal. Un sistem de comunicaţii „întins” de‐a
lungul frontierei cu barbarii, era de asemenea un sistem nesigur; de aici obligaţia existenţei unor
comunicaţii laterale, spre vest, şi am arătat deja că există cel puţin probabilitatea teoretică de a avea
trei (sau patru) rute de interconectare între limesul Alutan şi cel Transalutan, care puteau fi
parcurse de coloanele de aprovizionare între două zile (în sud) şi 4‐5 zile (la nord). Cu o altă ocazie
vorbeam – cu referire la limes‐ul târziu, este adevărat – despre la necesitatea unor rute de rezervă,
pentru situaţia în care ruta principală nu ar fi fost accesibilă (Teodor 2010).
Cât despre „comunicaţiile planificate” – Isaac (1988) nu spune nimic, nefiind obiectul său de
activitate. Cercetări relativ recente (Davies 1998) au arătat că drumurile romane erau rezultatul
unei activităţi complexe de planificare, perfect simetrice proiectării unei autostrăzi din zilele
noastre2, care presupuneau etape distincte, precum: stabilirea temei de proiectare (legarea
punctelor A‐B‐C); alegerea culoarului de proiectare (lăţimea culoarului pe care drumul poate ocoli
obstacolele)3, stabilind azimutul din punctul A şi abaterea maximă admisă; măsurarea punctelor
înalte care marcau traseul în interiorul culoarului, precum şi a altor puncte de sprijin topografic;
proiectarea „de planşetă” a traseului, care urmărea totdeauna realizarea drumului celui mai
economic, cu vizibilităţile cele mai bune; în fine – implementarea în teren a proiectului. Dat fiind
faptul că activităţile topografice se bazau în primul rând pe unelte atât de simple precum groma4,
probabil singurul instrument bine cunoscut de gromatici, proiectarea era strict dependentă de
trigonometrie, respectiv de geometria triunghiului dreptunghic. Davies a demonstrat – după
părerea mea irefutabil – că, datorită tehnologiei existente, inginerii romani nici nu ar fi putut proceda
altfel, decât planificat, iar caracteristicile cele mai tipice ale drumurilor romane – liniile drepte
lungi, cu schimbare unghiulară de azimut, pe înălţimi – rezultă din chiar aparatura la care aveau

Asemenea abordări, evidenţiind paralelismul situaţiilor între proiectarea drumurilor antice şi a celor foarte
recente, par monedă curentă în literatura ultimilor ani, de ex. Xeidakis, Varagouli 1997 (care au studiat Via
Egnatia, în Thracia egeeană)
2

Înţelegerea intuitivă a unui „culoar de proiectare” se poate face privind din nou fig. 3, care înfăţişează tot
traseul studiat, pe care putem desena un azimut general, între Flămânda şi Purcăreni (sau Rucăr, dacă
doriţi), abaterile de la traseu – necesare folosirii calităţii terenului – fiind corectate în etapele următoare.
Acelaşi lucru poate fi urmărit în Anexa 3, coloana azimut, care prezintă oscilaţii în jurul azimutului general
(357o). Direcţia LT dincolo de Purcăreni este dictată, în mare măsură, de geografia fizică, motiv pentru care
speculaţiile la nord de acest punct sunt mai puţin recomandabile.

3

Literatura despre groma (cel mai simplu şi cel mai comun instrument topografic al antichităţii) este
abundentă; iată aici doar câteva sugestii pentru debut: Dilke 1962, 173, 176 şi planşa III; Davies 1998, 4; Lewis
2001, 120‐133, Fodorean 2006, 37 (cu literatură suplimentară). Vezi şi http://explorable.com/roman‐
roads.html.
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acces (fig. 39). Sigur, studiul în cauză se referă la drumuri, dar nu văd nici un motiv pentru care un
vallum ar fi fost proiectat diferit. Aceste caracteristici ale drumurilor – şi ale altor lucrări masive în
teren, precum fortificaţiile liniare – le fac şi relativ uşor de recunoscut pe fotografiile aeriene, ele
fiind diferite de drumurile croite de comunităţile rurale medievale şi moderne de pe teritoriul
României, prin chiar geneza lor diferită. Confuzie poate să apară doar acolo unde drumurile
moderne le folosesc pe cele antice, însă cercetările de teren ar trebui să deconspire destul de uşor
astfel de situaţii, câtă vreme drumurile rurale nu beneficiază, în mod normal, de infrastructură, şi
cu atât mai puţin de un rambleu, dacă vorbim despre utilizarea modernă a unui vallum.

Figura 39. Elemente teoretice de proiectare a drumurilor antice (după Davies
1998, fig. 6, cu modificări).
Cercuri: punctele iniţiale de vizare (de „staţie”), pentru realizarea proiectului; necesită
în principiu (şi preferabil) dioptra, dar poziţia lor reciprocă se poate stabili doar cu
groma, cf. Davies 1998, fig. 5. Pentru a materializa proiectul de drum, sunt necesare
măsurători perpendiculare de pe aliniamentul topografic. Orice punct de pe viitorul
drum se poate defini ca fiind plasat în punctul x de pe aliniamentul topografic, la
distanţa y, la stânga sau dreapta acestuia (linii subţiri). Este sugerată şi modalitatea
practică de stabilire a valorii unghiului α. Toate operaţiunile pot fi realizate cu o
simplă groma şi cu măsurători de distanţă (mai multe metode, dar probabil cu pasul).
Culoarul de proiectare este redat schematic (lăţimea lui ar trebui să fie în jur de 10%
din lungimea drumului).

De la teoria lui Davies la realităţile din teren pot să apară schimbări sau nuanţe nu totdeauna uşor
de explicat. Traseele uşor curbe nu lipsesc; pentru a da un exemplu clar, documentat de mai multe
surse mai vechi, putem invoca segmentul de troian aflat între Roşiori şi Scrioştea, care este uşor
curb (fig. 40). Paradoxal, el este şi un argument că Davies are dreptate. Având ceva experienţă în
topografie, pot să îmi dau seama că poziţiile de vizare erau destul de puţine: una la sud de râul
Bratcov (în afara imaginii de la fig. 40), una posibil lângă actualul oraş, acolo unde am presupus
existenţa unui castru, şi o alta lângă turnul de la Scrioştea, probabil la câteva sute de metri SE,
puncte aflate la distanţe considerabile unul de altul. Problema este că dacă între prezumtivele staţii
de vizare exista contact vizual, este sigur că între poziţia de la turnul Scrioştea şi baza acelui deal
(unde apare linia întreruptă la fig. 40) nu exista, datorită profilului curbat al terenului. De aici – o
înaintare aproximativă, dinspre sud spre nord, pe bază de calcul, calcul uşor de viciat de o eroare
de aproximare a unei distanţe (aici distanţele între staţiile de vizare sunt mari, în jur de 3 km).
Drumul care urcă dealul pare curb; în realitate, el este compus din patru drepte care fac tot atâtea
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corecţii de azimut, spre vest, până la un punct aflat la 123 m SE de turn, de unde drumul coteşte
invers5, spre est, pentru a se orienta spre coborârea de pe terasa relativ abruptă a Vedei. Acel punct
de inflexiune este, foarte probabil, punctul de vizare de pe deal (desigur, unul alăturat, fiindcă
punctele de vizare nu se află niciodată exact pe traseul unui drum), urmând regulile formulate de
Davies6.
Romanii nu aveau tehnologia necesară realizării unui drum (sau val) în curbă, motiv pentru care
legislaţia lor rezolva problema impunând ca lăţimea drumului la cot să fie dublă decât cea de linie
dreaptă7, permiţând călătorilor grăbiţi să‐şi păstreze ritmul alert de mişcare fără a avea dificultăţi
cu forţele inerţiale. De aceea, tronsoanele în curbă sunt rare, iar studiul acelor situaţii
demonstrează dificultăţile de vizare între punctele „de staţie” şi tronsonul de drum în construcţie.
Nu este o eroare de planificare, este o eroare de execuţie, fără consecinţe câtă vreme traseul
prestabilit avea puncte fixe de trecere, iar corecţiile se făceau totdeauna între aceste puncte.
Mă întorc la comentariile lui Isaac (1988), a cărui principală preocupare nu era uzanţa modernă a
termenului limes, ci modul în care anticii înşişi foloseau cuvântul sau expresii asociate. Voi face o
scurtă trecere în revistă, pentru a vedea dacă unele dintre observaţiile sale pot fi de folos scopului
urmărit de noi.
Primul sens este acela de „drum militar”, croit eventual printr‐o pădure (deci o alterare
semnificativă a peisajului); poate avea sensul de „reţea de drumuri” care asigură circulaţia într‐un
teritoriu de graniţă; apare alternativ cu aggeres (Tacitus, Ann, I, 61, 2). Drumurile construite în zone
mlăştinoase, pe ramblee, au aceeaşi semnificaţie de reper fundamental în peisaj, ca marcă a
stăpânirii romane, o intervenţie umană de neconfundat pentru orice barbar. Este de notat că
acestea nu erau drumuri pavate sau marcate de stâlpi miliari, ele fiind doar „semne” croite în
natura sălbatică (Isaac, 1988, 128). Aceasta este un indiciu important, fiindcă pe LT nu s‐a surprins
nici măcar un segment de drum pavat! Ioana Bogdan Cătăniciu atrage atenţia de mai multe ori
(1997, passim) că amenajările din forturi se referă doar la locuri pavate cu pietriş. Ne‐am lămurit,
însă, că această situaţie nu contravine definiţiei unui limes8.
Un al doilea sens major al cuvântului limes în sursele literare şi epigrafice ale antichităţii este acela
de „margine”, limită, frontieră, definită prin complementaritate cu ripa – deci cu limitele naturale
ale Imperiului (Tacitus, Agr., 41, 2). Historia Augusta, care foloseşte un limbaj de la finalul sec. III,
explică opoziţia limes – ripa, spunând că Hadrian (vita Hadr. 12) a închis cu palisade zonele locuite
de barbari care nu sunt separate de imperiu prin ape; în consecinţă, doar limitele de uscat sunt
„limes”, stricto sensu. Nu există însă nici o referire la Zidul lui Hadrian cu termenul limes, şi nu
există asocieri explicite între limes şi instalaţiile militare, sensul fiind aproape unul juridic („limita
teritorială a Imperiului”). Definiţia lui Tacitus, de „semn” în peisaj, pare să fi rămas valabilă. O altă
definiţie interesantă sugerată de Isaac este aceea că limita provinciei este un caput viae, deci locul

5

După reguli, adică pe cota maximă (Fodorean 2006, 34); vezi şi fig. 40.

Există comentatori ai sistemului de drumuri romane (precum Fodorean 2006, 35, cu sursele citate) care
consideră că sunt caracteristice drumurilor romane liniile drepte lungi (de 400‐500 m) şi curbele largi, cum
este aceasta de la Scrioştea. Este însă discutabil că gromaticii aveau mijloacele necesare pentru a proiecta şi
executa linii curbe, motiv pentru care cred că ele sunt erori de execuţie şi nu curbe proiectate. Astfel de erori
sunt de aşteptat pe suprafeţe fără intervizibilitate a punctelor de lucru, deci pe coaste de deal sau, într‐o
descriere mai tehnică, pe suprafeţe convexe.
6

Laurence 2011, 58, reglementarea datând încă de pe vremea celor Douăsprezece Legi, în sec. V a. Chr. Vezi
şi Tilburg 2007, 27.
7

Nu numai că nu contravine, dar majoritatea drumurilor provinciale erau acoperite cu pietriş (Tilburg 2007,
6).
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unde drumurile se termină, drumurile (în sensul lor roman!) fiind chiar pecetea stăpânirii romane.
În consecinţă, oriunde găsim un drum roman suntem pe teritoriu roman, şi viceversa, teritoriile în
care aceste drumuri lipsesc sunt în afara stăpânirii romane.

Figura 40. Studiu de vallum construit în linie curbă, între Roşiori şi Scrioştea.
DEM şi curbe de nivel derivate. Este marcată poziţia ipotetică a fortului de la Roşiori (la Robema). Cu linii continue –
trasee clar evidenţiate pe ortofotografie. Cu linie discontinuă este marcat un traseu cu vizibilitate discutabilă. Cu linie
punctată este marcat un traseu ipotetic, aflat sub un drum actual.

Câteva concluzii se pot trage de aici, în beneficiul cercetării viitoare. Interpretarea
ortofotoplanurilor a produs uneori mai degrabă senzaţia unei reţele de drumuri, mai ales în zona
dintre Izbăşeşti şi Albota. Desigur, prezenţa lor va trebui confirmată pe teren, sau va fi în
continuare investigată cu ajutorul fotografiilor de mică altitudine. Însă acum înţelegem mai bine că
şi o eventuală reţea de drumuri, în zona graniţei, tot limes înseamnă. Cu excepţia zonei de luncă de
la nord de Flămânda, unde este mai probabil ca valul să fi folosit şi drept cale de comunicare,
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pentru restul LT ar trebui să căutăm, separat, „semnul” graniţei imperiale şi drumurile de acces
dintre instalaţiile militare.
Vallum fără fossa?
Caracteristica cea mai importantă a segmentului sudic este prezenţa aproape continuă a valului.
Faptul în sine poate fi explicat relativ uşor, fiindcă troianul traversează mai multe interfluvii,
orientate NV‐SE, în timp ce valul înaintează, destul de drept, pe direcţia nord. Traversarea unui
teren deschis şi, după toate probabilităţile, relativ despădurit, motivează clar necesitatea unui
obstacol artificial. Descrierea pe care arheologii au dat‐o până acum acestui obiectiv este însă cel
puţin neobişnuită: ar fi un vallum fără fossa. Că este bizar – s‐a remarcat de la început. Iată ce scria
Pamfil Polonic:
Acest val are o lăţime de 15‐20 m şi o înălţime de 1‐3 m, [dar] foarte curios este că nu a avut
şanţuri, pe când cetăţile care sunt situate în partea de apus a valului îl au întotdeauna. În creasta
valului se constată uneori pe distanţe foarte mari un miez de pământ ars de 3 m lat, în care se văd
urme de nuiele, care ne face să credem că pe val a existat un zid de pământ, făcut între nuiele care
arzând au prefăcut pământul (?) [ilizibil] în cărămidă9.
Dumitru Tudor (1978, 253‐254) părea şi mai încrezător că lucrurile stau astfel, bazându‐se însă pe
săpăturile de salvare dintre staţiile sudice, Flămânda şi Putinei, realizate sub conducerea lui Radu
Vulpe în anii ’70, unde s‐ar fi făcut nu mai puţin de douăsprezece şanţuri mecanice care traversau
valul. Actor nemijlocit al acelor săpături, Ioana Bogdan Cătăniciu, deşi susţine acelaşi lucru, pare a
avea o poziţie mult mai defensivă, altoită pe multe argumente tehnice. Nu am să intru în hăţişul de
argumente, fiindcă ar dura prea mult să ieşim de acolo, argumentaţia autoarei având mai multe
obiective, între care demonstrarea a minim două faze de execuţie. Acest din urmă aspect pare
relativ convingător şi nu am să‐l discut. Cu mult mai interesant ar fi să vedem care ar fi dovezile
arheologice ale valului fără şanţ. Pentru propria mea lămurire şi pentru uşurinţa cititorului am
preluat aici două ilustraţii din cartea din 1997 a Ioanei Bogdan Cătăniciu, reprezentând secţiuni
arheologice prin val.
Figura 41 prezintă desenul de profil al unei secţiuni practicate în lunca Dunării, la 1,5 km nord de
fluviu10. Ceea ce nedumereşte din start este faptul că amenajarea locului a început mult sub nivelul
de călcare antic (echivalat de mine cu aliniamentul solului steril arheologic), respectiv mai mult de
un metru. Această abordare este atipică pentru construcţia unui val. Autorul nu a dat nici o
explicaţie (alta decât aceea cu pământul luat pentru a fi pus pe val; dar şi sub val este aceeaşi
situaţie!), aşa că am să încerc eu una: pare o amenajare tipică zonelor inundabile, în care se sapă
întâi un şanţ lat, umplut apoi cu nuiele şi argilă, în straturi succesive şi cu orientări diferite ale
elementelor lemnoase. Asemenea amenajări sunt atestate pentru antichitatea romană, în zone
mlăştinoase11.
Am suprapus la fig. 41 câteva areale distincte, care să permită nişte calcule de volum. Avem deci
suprafaţa (arie) A, de 8,33 m2, marcat şi de autoare ca fiind valul; suprafaţa B este ceva mai mică;
9

Manuscrise, Mapa 3, Plic IV, Caiet II, p. 114. Vezi Anexa 1, paginile 120‐121 din original.

10

Bogdan Cătăniciu 1997, 86‐87, fig. 58‐59; vezi şi Bogdan Cătăniciu 1974, 261.

Cunoscute în special din Olanda, unde solul umed conservă bine structurile de lemn. Ele erau realizate fie
pe o reţea de buşteni longitudinali şi transversali (peste care se punea argilă şi pietriş, arătând finalmente ca
oricare alt drum...), fie prin realizarea unei structuri de lemn similare „casetelor” pe care se ridicau
rambleurile forturilor, structură umplută apoi cu diverse materiale. Acest mod de construcţie a inspirat şi
numele lor latin – pontes longi (Tilburg 2007, 18‐19).
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de aici s‐a scos iniţial pământul, din care cca un sfert s‐a pus pe locul valului, iar restul s‐a întors în
„patul” de nuiele. Avem şi suprafaţa C, care ar trebui, în mod normal, să fie pământ scurs de pe
coama valului. Avem deci (A ‐ (1/4B) + C)2 = 14,91 m3 pentru fiecare metru liniar de val, adică 26,8
tone de pământ...

Figura 41. Profilul de vest al secţiunii de traversare a Troianului, din lunca Dunării
(1971, după Bogdan Cătăniciu 1997, fig. 59a).
Sus – profilul de calcul (arii şi volume), măsurătoare şi desen (ACAD); jos – profilul originar.
Legenda (ibidem), de la stânga la dreapta: 1 – pământ vegetal arat;
2 – straturi succesive de pământ aluvionar; 3 – pământ brun‐gălbui din care s‐a construit aggerul;
4 – pământ brun; 5 – pământ galben /= steril/.

Există un foarte bun motiv ca valul din luncă să fi fost construit pe o structură de lemn şi nu altfel;
am spus deja că lunca Dunării prezintă un risc considerabil de inundaţie, iar construcţiile de
pământ sunt foarte vulnerabile în acest caz. O structură solidă din lemn, eventual îmbrăcată cu o
împletitură de nuiele, ar fi suportat mai bine eventuala inundaţie.
Să vedem şi al doilea caz, de această dată mult mai la nord, lângă Urlueni (mai exact lângă
pădurea Hârseşti), pe malul stâng al râului Cotmeana (fig. 42). Este un caz mult mai simplu şi, în
acelaşi timp, mai tipic, în care construcţia valului a început de la nivelul solului. Valul se mai
păstra încă, la momentul cercetării (1972?), la o înălţime de aproape 1,5 m de la nivelul de
construcţie şi ceva mai mult de 1 m faţă de solul actual. Nu se observă – cel puţin pe acest desen –
nici un fel de deranjamente ale nivelului antic, adică nici o colectare de sol din laterale, aşa cum s‐a
pretins în mod repetat. Totuşi, calculul din ACAD indică faptul că avem, deasupra solului, o masă
de pământ de 20 m3 pentru fiecare metru liniar de val (doar pe ceea ce se mai vede...), adică 36 de
tone de pământ...
Luând în considerare media celor două experimente, putem considera că, de‐a lungul Troianului,
de la Poiana (Flămânda) la Gresia, pe o lungime de 54 km, circa 17,5 m3 de pământ au fost aduşi
pentru fiecare metru liniar de val, adică 945.000 m3, adică 1.700.000 tone de pământ. Adus „de
undeva”! Fiindcă nu se puteau folosi căruţe în locuri desfundate, ci animale de povară, ar fi fost
deci necesare 21.250 de drumuri cu măgarul pentru satisfacerea necesarului12; de ce aşa, când
pământul se putea lua de la 10 metri şi căra cu coşurile de nuiele, cum vedem pe Columna lui
Traian? Ar trebui să avem probe foarte bune pentru a putea admite un lucru atât de ciudat; iar
probele aduse de stimata colegă Ioana Bogdan Cătăniciu sunt neconcludente, fiindcă nu s‐a săpat
până la cota care să excludă posibilitatea existenţei şanţului de apărare. Arheologii cu experienţă
(cum autoarea este acum, dar nu era în 1970) ştiu că un şanţ de apărare poate fi uneori „invizibil”
pe prima jumătate a înălţimii, mai ales dacă zona nu a fost locuită la momentul umplerii, fiindcă
„lutul se întoarce în lut” şi nu mai rămâne nimic de văzut; pe fundul şanţului de apărare există
Calculul se bazează pe estimările lui Tilburg (2007, 72) asupra capacităţii de sarcină a animalelor de povară
încărcate cu coşuri, respectiv între 70 şi 90 kg (am considerat media).
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mult mai multe şanse de a găsi obiecte (eventual) incendiate, căzute la momentul funcţionării
fortificaţiei. La figurile 41 şi 42 am indicat doar locul unde şanţurile ar trebui să fie, nu şi mărimea
lor aşteptată (funcţie de mărimea valului); or, faţă de desenul de la figurile 41‐42, acele şanţuri ar
trebui să fie de două ori mai largi şi cel puţin cu 50% mai adânci. Experimentele din ACAD, pentru
a obţine o fosă de dimensiuni volumetric corespondente valului, au dat, pentru cazul din luncă –
8,3 m lăţime şi 3,5 m adâncime, iar pentru cel de la Urlueni – un şanţ lat de 10,2 m şi adânc de 4,2
m. Or, în cazul figurii 41, s‐a săpat în „steril” 0,7 m, iar în cazul Urlueni (fig. 42) – 0,45 m... Nici o
şansă! Singura posibilă obiecţie, în cazul luncii, este că probabil nu se putea săpa la 3,5 m
adâncime, din cauza nivelului pânzei freatice. Însă raportul nu aminteşte nimic despre o astfel de
problemă.
Nu doresc aici să postulez că şanţul de apărare exista în faţa Troianului, ci doar că nu s‐au produs
probe irefutabile că el nu ar exista.

Figura 42. Profilul de nord (?) al secţiunii de traversare a Troianului, la nord‐est de Urlueni,
1972 (?), după Bogdan Cătăniciu 1997, fig. 59b;
desenul originar, peste care sunt adăugate observaţii şi măsurători proprii.
Legenda (ibidem), de la stânga la dreapta: 1 – pământ vegetal;
2 – pământ de umplutură a primei faze de existenţă a vallumului (Holtz‐Erdemaurer);
3 – pământ brun din care s‐a construit vallum;
4 – pământ amestecat cu bulgări de pământ ars în mai mare cantitate;
5 – pământ brun‐roşcat; 6 – pământ galben; 7 – pământ din vallum; 8 – pământ ars.

Cât despre eventuale analogii, nimeni nu a invocat aşa ceva, pentru că nu există. Avem beneficiul
unei monumentale opere de sinteză a lucrărilor de apărare liniară din epoca romană, în care, pe
mai mult de 500 de pagini, sunt preluate toate informaţiile disponibile până în urmă cu 15 ani.
Atunci când face tipologia acestor fortificaţii, Joëlle Napoli (1997, 12) constată cu graţie, fără multe
comentarii, „cazul particular” al limesului Transalutan, acceptând ipotezele arheologilor români,
conform cărora s‐ar fi folosit pentru construcţie numai pământul vegetal dimprejur, oarecum
asemănător zidurilor din brazde de iarbă din Britannia (acolo însă există oricum o fossa, iar
diferenţele sunt prea multe pentru a considera o „analogie”). Comentariile sale, răsfirate de‐a
lungul cărţii, la secţiuni tematice diferite (Napoli 1997, 39‐41, 101, 322) scot în evidenţă slaba
documentare a monumentului, în special sub aspect topografic. Autoarea evidenţiază unele
similitudini cu limesul germanic, în privinţa ritmicităţii turnurilor de observaţie (0,5‐1,5 km), dar
subliniază că în absenţa unui studiu sistematic nu se poate spune nimic mai mult (idem, 39).
Ţinând cont însă de caracteristicile cunoscute – valul incomplet, absenţa şanţului, retragerea liniei
de forturi şi castella – ea apreciază LT mai degrabă ca o manieră de a marca graniţa romană, decât
ca o linie defensivă propriu‐zisă, adică tot prin analogie cu limesul germano‐retic (idem, 102). Aici
autoarea franceză pare a intra în contradicţiei cu propriile opinii, pentru că, pe de o parte, respinge
limesului Transalutan statutul de linie defensivă, pe de altă parte priveşte cu destulă neîncredere
teoria Ioanei Bogdan Cătăniciu (1974, 262‐263; 1977, 272‐273) referitoare la „limes‐ul dublu” (Napoli
1997, 333‐334); în esenţă, teoria – îmbrăţişată cam prea uşor de istoriografia românească – spune că
limes‐ul Alutan a rămas activ şi după ce – la un moment asupra căruia nu s‐a căzut de acord –
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limes‐ul Transalutan a intrat în funcţie. Îmi însuşesc aici observaţia cercetătorului francez că, atâta
vreme cât nu ştim durata exactă de funcţionare a castrelor de pe Olt – cu excepţia refacerii
castrului de la Slăveni în vremea lui S. Severus, caz irelevant în discuţia liniilor de apărare, câtă
vreme Slăveni era chiar scutul capitalei Romula – orice ipoteză pare la fel de probabilă.
Să ne întoarcem însă la descrierea dată de Polonic valului de la Scrioştea (v. mai sus), fiindcă ea
conţine o eroare logică gravă, care fie nu a fost sesizată, fie pudoarea istoriografică a împiedicat
devoalarea ei.
Unul dintre elementele care mi‐au atras atenţia este menţionarea pădurii, fiindcă pădurea nu este
marcată pe harta austriacă, lipsind şi din PDT, cu excepţia unui petec (400 x 150 m) aflat imediat la
sud de turnul cercetat de Ioana Bogdan Cătăniciu, traversat într‐adevăr de val. Pe toată partea mai
înaltă a dealului, pe o lungime de 2,7 km de la sat spre SE, PDT notează pentru val cote de la +0,7
în sus, cu +1 în zona de lângă pădure. Între perioada când făcuse Polonic cercetarea13 şi mijlocul
secolului XX14 nu se petrecuseră deci schimbări dramatice. Agricultura socialistă avea să facă însă
diferenţa...

Figura 43. Valul de la Scrioştea. Restituţie teoretică.
Reprezentarea descrierii oferite de Polonic („început sec. XX”) şi o propunere de reconstituire.
O variantă de reconstituire cu un singur şanţ este figurată la dreapta, cu linie întreruptă.

Să ne uităm însă mai de aproape la cifrele lui Polonic. Un sinusoid având dimensiunile date de
Polonic (deschidere 22 m, înălţime 1,5 m) închide o arie de 18,5 m2. Nu putem însă presupune din
nici un motiv că valul originar ar fi putut fi mai lat de 10 m; la o lăţime de 10 m, aceeaşi arie este
realizată de o înălţime de cca 3,76 m, iar o lăţime eventual mai mică (8 m?) produce o înălţime şi
mai mare. Ei bine, aceasta înseamnă, la o estimare de lăţime iniţială de 10 m, că valul de la început
de secol XX acoperea încă cca 6 m din lateralele construcţiei originare, incluzând o bermă de
aproape 2 m. Ceea ce vedea Polonic, ca zone mai joase, dincolo de cei 22 m, reprezintă contraescarpele
vechilor şanţuri, poziţionate, desigur, pe ambele părţi ale valului, loc în care pământul scurs de pe
val nu a mai ajuns până la deplina nivelare. Pentru a înţelege mai uşor demonstraţia am realizat
fig. 43, unde am reprodus, vizual, descrierea lui Polonic: un val înalt de 1,5 m, lat de 22, cu uşoare
depresiuni la ambele capete15. Acele depresiuni nu au însă cum să reprezinte zonele din care a fost

Nu‐mi este clar dacă ultimele date din caietul de notiţe sunt de la finalul sec. XIX (înainte de publicarea
cărţii lui Tocilescu) sau din primul deceniu al veacului XX. S‐ar putea scrie un studiu numai pe această
problemă, datele fiind contradictorii. Sunt tentat să cred, mai ales datorită tăieturilor masive, dar şi datorită
adăugirilor substanţiale, că notele sunt actualizări succesive, rezultat al cel puţin două expediţii diferite.
13

14

Foaia de hartă de la Roşiori datează din 1955.

Este foarte interesantă comparaţia cu descrierea furnizată, aproape două veacuri mai devreme decât
Polonic, de Stolnicul Constantin Cantacuzino: Pe unde mergea (Traian), drumuri mari de piatră, şi şanţuri
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„luat pământul” (chiar dacă scenariul propus de Polonic ar fi adevărat, zonele respective ar fi
oricum parţial acoperite de pământul scurs), ci corespondentul contraescarpelor vechilor şanţuri.
Volumul presupus de descrierea lui Polonic, adică 18,5 m3 la metru liniar, este identic cu cel al
reconstrucţiei propuse, cu un val de înalt de 3,67 m, care, la rândul său, este identic cu volumul de
pământ scos din şanţurile reconstituite grafic. Pe acest model teoretic înţelegem mai uşor de ce
valurile de mari dimensiuni au şanţuri bilaterale: motivaţia nu este militară, ci constructivă,
inginerească, existând cel puţin două seturi de motive. Dacă dorim să construim un val de aproape
19 m3 la metrul liniar, un şanţ unic ar trebui să fie lat de peste 10 m şi adânc de peste 3,5 m, sau lat
de 8 m şi adânc de 4,61 m; arheologii, cel puţin, ar trebui să priceapă faptul că pământul se scoate
greu de la o asemenea adâncime, mai ales dintr‐o groapă cu pereţi oblici, iar romanii sigur nu
scoteau pământul la lopată, ci în coşuri de nuiele, aşa cum vedem pe Columna Traiană16, ceea ce
face lucrurile şi mai dificile17. Un al doilea motiv ar fi la nivelul staticii precare a unui colos de
pământ ridicat deasupra unei gropi atât de adânci; un şanţ bilateral ar fi echilibrat forţele statice,
creând presiuni laterale de aceeaşi valoare. În fine, un al treilea motiv pentru a crede că sunt
şanţuri bilaterale şi nu unul singur, este dat tocmai de relatarea lui Polonic, care vorbea despre
depresiuni pe ambele margini ale valului.
O singură problemă teoretică se poate ridica desenului de la fig. 43, iar aceasta provine din non‐
echivalenţa de pământ scos, între descrierea Polonic şi desenul prezentat. Polonic nu spune, de fapt,
care este lăţimea tronsonului în care terenul este mai jos, pentru a‐i relua cuvintele. Am încercat
acolo un desen care pleacă de la datele ipotetice ale reconstituirii; dacă însă ne imaginăm berme
mai late, deci şanţuri trasate la distanţă mai mare, zona cu teren mai jos ar fi mai dezvoltată.
Oricum, nu are rost să luăm atât de în serios descrierea lui Polonic, care este, în fapt, o aproximare
cu ochiul liber, aşa încât obţinerea unor echivalenţe volumetrice absolute între descriere şi
reconstituire nu prea merită efortul. Pot aprecia, simplu, că dacă vom lua în consideraţie nu numai
cei 22 x 1,5 m ai valului lui Polonic, ci şi pământul alunecat înapoi în şanţuri (aproape 9 m3 pe
fiecare parte...), atunci cifrele ar creşte considerabil, la un nivel pentru care vom avea dificultăţi la
găsirea analogiei.

g ro az n ic e trăgea, pe unde şi umbla, precum şi până astăzi să văd şi aici la noi în ţară, cărora încă troianuri le
zicem...” (după Croitoru 2007, 72). Este relevantă nu doar confuzia funcţională străveche, între drum şi val,
datorită uzului primit în evul mediu, dar mai ales schimbarea de nuanţă de la „terenul mai jos” (dar „fără
şanţ”), la Polonic, la „şanţurile groaznice”, pe care le putem înţelege drept nemaivăzute, deci late şi adânci.
16

Cihorius 1896, scenele XII, XV, XL, XLII, XLVI, etc.

Să notăm totuşi câteva cifre despre Valul lui Hadrianus (după Napoli 1997): amenajarea de nord are
şanţuri cu lăţimea medie de 8,2 m şi adâncimea medie de 3 m (p. 132 cu fig. 38, după Daniels 1978, 15), cu un
volum echivalent de 12,35 m3 la metru liniar; amenajarea de sud are şanţuri în formă de U, cu unghiuri
rapide, de circa 60o, late de 6 m la nivelul solului şi 2,4 m la bază, cu adâncimea de 3 m (idem, 133 cu fig. 139,
după Daniels 1978, 31), echivalentul unui volum de 12,74 m3 la metrul liniar. Aceasta înseamnă, simplu, că
romanii nu aveau mari probleme să scoată pământul de la 3 m adâncime, nici măcar pe plan înclinat. În
cazul nostru, însă, adică pentru LT, ipoteza de lucru operează cu un volum cu aproape 50% mai mare,
respectiv 18,5 m3. Unghiul minim al pantei şanţului este o altă chestiune care ar trebui să ne stea în atenţie.
La Valul lui Antoninus dimensiunea maximă la care un şanţ a fost conservat este de 12 m deschidere cu 3,7
m adâncime (Breeze 2004, 10), cu profil în V, demonstrând că o săpătură sub 3 m nu‐i speria pe constructorii
romani, volumul dislocuit fiind aici de 22,3 m3 la metru liniar! Oricum, aşa cum Breeze subliniază, este un
caz particular, alte şanţuri arătând jumătate din dimensiunile acestuia, de la Watling Lodge.
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Analogia cu limesul german
Am încercat să testez analogia cu graniţa raeto‐germană urmând lucrarea de sinteză a lui
Schönberger (1969), chiar dacă nu mai este atât de proaspătă, pentru a avea o primă estimare. Este
vorba despre sectorul de legătură dintre Dunăre şi Main, aparţinând jumătate de provincia Raetia
(mai ales bazinul Dunării superioare), iar cealaltă jumătate de Germania Superior (bazinul renan).
Tronsonul măsoară 280 de km – deci comparabil cu Transalutanul – nu se sprijină pe o ripa (decât
pe distanţe scurte), traversând mai multe interfluvii. Se pot semnala şi alte asemănări cu valul din
vestul Munteniei: nu există nici o legiune cantonată în zonă; segmentul studiat este o poziţie
avansată a unui limes anterior (final de sec. I), împins în faţă cam cu 30 km (dar şi mai puţin),
lăsând cel puţin impresia unul „limes dublu”; este construit în sec. II, ca şi limesul Transalutan, cel
mai probabil în anii lui Antoninus Pius (Schönberger 1969, 168‐169). Nu există nici aici un răspuns
net – nici în acest caz, mult mai bine studiat – dacă suntem în situaţia unui „limes împins” spre
barbari, sau a unui „limes dublu”, funcţionând pe două linii succesive de apărare, aşa cum ar fi
dorit J. Napoli. Din explicaţiile învăţatului german înţelegem că ar fi coexistat ambele situaţii,
respectiv atât forturi părăsite pe limesul timpuriu, cu trupele împinse pe aliniamentul avansat, cât
şi forturi din aliniamentul vechi, din vremea lui Hadrian, care continuau să funcţioneze la finalul
veacului II. Nu văd nici un motiv pentru care nu am accepta pentru limesurile Oltului o situaţie
similară, în faţa unui adversar tot mai puternic şi activ, mai ales în sec. III, când a lăsa apărarea
provinciei Dacia pe seama unei singure bariere strategice pare echivalentul cu a o lăsa aproape
complet nepăzită.
Analogiile dintre situaţiile din Britannia, Germania şi Dacia, chiar dacă nu merg până la detalii de
proiectare ale sistemului defensiv, sunt destul de numeroase. În primul rând, organizarea unui
limes în sensul strict al unei frontiere fortificate se petrece, ca peste tot, în vremea lui Hadrian, care
impune noţiunea unei graniţe relativ fixe; extinderea acestei graniţe, spre barbari, se petrece, în cel
puţin două cazuri, în vremea lui Antoninus (în cazul din Dacia posibil mai târziu); în fine, teritoriul
ocupat în vremea celui din urmă nu pare să fi făcut obiectul colonizării, lipsind aşezările civile
pendinte de forturile militare (Napoli 1997, 102)18. Absenţa unei politici de colonizare este însă una,
iar absenţa civililor ar trebui să fie însă cu totul altceva, câtă vreme există suficiente dovezi asupra
prezenţei femeilor şi copiilor în forturi19, în general, adică a unei populaţii care nu este parte legală
a unei comunităţi, sau care nu constituie comunităţi cu statut juridic definit, dar este acolo, ceea ce ar
putea fi documentat arheologic.
Datele de pe limesul german au permis comparaţii între distanţele care separă forturile din
bazinele Dunării superioare şi ale Rinului mijlociu (Anexa 4) cu cele ale Limes‐ului Transalutan
(Anexa 3). Trebuie subliniat că pentru limes‐ul raeto‐germanic am făcut măsurători în linie dreaptă,
ne‐existând un studiu de relief şi oportunităţi, deci cifrele de la Anexa 4 sunt direct comparabile
primei coloane de cifre de la Anexa 3. Ar mai fi de observat că, dacă scoatem fortul de la Roşiori
din calcul (existenţa lui fiind discutabilă), atunci media distanţelor între forturile de pe Limes
Transalutanus, dintre Flămânda şi Purcăreni este de 13,3 km, adică destul de asemănătoare cu cea
raportată de Schönberger pentru Germania, iar dacă adăugăm şi următoarea lungime, spre Jidova,
media devine 14,7 km, adică aproape de media germană (15,7 km). Toate cifrele de mai sus

18

Deşi, la rigoare, colonizarea şi locuirea în vicii militare pot fi două fenomene diferite.

Am trimis muzeului din Tg. Mureş un articol spre publicare (v. Teodor, Nicolae, 2013) în februarie 2011,
încă neapărut (ianuarie 2013), despre documentarea prezenţei civililor (femei şi copii) în fortul de la Răcari.
Articolul a fost acceptat la Acta Musei Napocensis în februarie 2013. Pentru alte exemple din Dacia vezi Vass
2010.
112
19

PROBLEME GENERALE

cuprind o staţie la Argeş, acolo unde nu avem dovada materială a existenţei unui castru, dar avem
foarte bune motive să‐l inferăm (am văzut, de fapt, că ar trebui să fie două, din motive tactice şi
strategice). Concluziv, putem spune că cifrele celor două limesuri corespund, inclusiv distanţele
minime şi maxime. Ca distanţă maximă între două forturi, lungimea dintre Weltemburg‐
Frauenberg şi Böhming, de pe graniţa Raetiei, la nordul Dunării, respectiv 36 km, este foarte mare
şi nu are analogii nici pe acest segment (următorul rezultat este 28,4 km), nici în restul graniţelor
occidentale ale imperiului (vezi Anexa 4 şi compară cu Anexa 3). Distanţele maxime între două
forturi ar trebui deci să fie în jur de 30 de km, adică 20 de mile, distanţă maximă care poate fi
parcursă de infanterişti într‐o zi20, în condiţii normale (se cunosc excepţii21, dar ele nu fac niciodată
standardele unei armate, sau nu se adresează trupelor regulate).
Aceasta a fost doar prima etapă de lucru. Într‐o etapă următoare, gândindu‐mă că totuşi datele
oferite de Schönberger sunt cam vechi, am căutat surse mai recente. Anexa 4 cuprinde două seturi
de date comparative: unul oferit de Baatz (1975), iar unul oferit, în zilele noastre, de Deutsche
Limeskommission (mai departe DLk), prin situl web dedicat monumentelor de gen. Scopul nu a
fost de a‐l verifica pe Schönberger, ci de a vedea efectul acumulării datelor în timp. Se pot face
destule consideraţii interesante, zic eu, pe marginea tabelului de la Anexa 4, dincolo de evidenta
eroare de identificare a fortului de la Aalen – consecinţă a practicării geografiei cu creionul pe
hârtie, de care unii dintre noi nu au scăpat nici astăzi; abaterile reciproce ale celor trei seturi de
date demonstrează un lucru care mie îmi era clar, şi anume că o hartă proiectată pe hârtie, pe un
A4 sau A3, nu poate fi decât imperfectă, chiar dacă desenatorul este... german.
Instructive sunt şi diferenţele cantitative: dacă Baatz aduce, după doar 6 ani, încă trei forturi
pentru descrierea limesului german, DLk aduce alte noutăţi, mai ales pe zona de început a
limesului raetic, adică tocmai acolo unde distanţa dintre Eining şi Böhming era suspect de mare.
Acesta ar fi exact rostul unor asemenea statistici: să scoată în evidenţă zonele care, dintr‐un motiv
sau altul, sunt suspecte.
Adevărata contribuţie a arheologiei germane mai recente pare însă a adresa forturile mici de
frontieră şi turnurile de limes, adică obiectivele mai „discrete” în peisaj. Revenind la intervalul
aparent fragil dintre Eining şi Böhming, găsim pe acel interval două forturi în linia a II‐a22, dar şi
două forturi mici pe linia valului, impresia finală fiind deci departe de inconsistenţă defensivă.
Comparând acum cifrele limesului german cu LT, nu ni se mai pare că cel din urmă ar avea
distanţe mici între forturi, cifrele fiind similare. Oricum, în statistica de la Anexa 4 nu sunt luate în
L. Casson (1994, 189) dă următoarele distanţe standard, funcţie de mijlocul de transport: 25‐30 de mile (37‐
45 km) pentru căruţe şi 12‐15 mile (18‐22 km) pentru călătorii pedeştri. Standardele armatei române, înainte
de 1989, prevedeau deplasări de maximum 30 de km pe zi pentru unităţile de infanterie. Fiind vorba mai
degrabă despre performanţele unor fiinţe vii (oameni sau animale de tracţiune) decât despre o tehnologie
specifică unei culturi, astfel de distanţe par să se conserve în istorie; astfel, Herodot vorbeşte despre drumul
de la Sardes la Susa, amenajat în Imperiul persan, care avea 111 staţiuni de înnoptare, la distanţe medii sub
20 de mile una de alta (James Yates, s.v. Mansio, în Smith 1975, 729).
20

21

Fodorean 2006, 48.

De la est spre vest: fortul Pförring (la stânga Dunării), unde a existat o ala (logic pentru o unitate în poziţie
de sprijin) din jurul anului 100, castrul fiind refăcut în 141, în piatră, şi funcţionând toate perioada de
existenţă a limes‐ului; fortul de la Pfünz, plasat practic în spatele fortului înaintat de la Böhming, a găzduit
Cohors I Breucorum între anii 90 şi 260, deci toată perioada de interes (comparaţia cu LT). Cele două forturi
mici de graniţă, Hinterer Seeberg şi Grüssgraben, se află aproape unul de celălalt, la cca 4 km, fiind plasate la
mijlocul distanţei între Dunăre şi Böhming (date http://www.deutsche‐limeskommission.de). Ansamblul este
deci bine echilibrat.
22
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considerare forturile mici (numite „fortlet” în versiunea engleză a site‐ului), iar acestea sunt multe
mai ales pe tronsonul estic al limes‐ului raetic, adică tocmai acolo unde intervalele între
fortificaţiile principale sunt mai mari (cifre ca 32 şi 22 km nu se regăsesc în partea de jos a listei!),
umplând deci goluri.
Avem deci o primă anticipare a faptului că datele noastre pentru LT sunt incomplete. Vom vedea
şi alte dovezi.

Harta lui Polonic
În peste 20 de ani de activitate, nu am avut niciodată o tentaţie anume spre istoria arheologiei
româneşti, ţinându‐mă cât mai departe de literatura encomiastică, de texte celebrând de o manieră
rituală măreţia de altă dată a intelighenţiei româneşti. Arhiva Pamfil Polonic, de la Institutul de
Arheologie din Bucureşti, nu a fost nici pretextul, nici măcar unul dintre obiectivele iniţiale ale
acestei cărţi. Pe măsură ce lucrarea avansa, la nivel de schiţă, m‐am văzut tot mai des constrâns să
consult această arhivă nepublicată, pentru a‐mi lămuri lucruri, atunci când parcurgerea literaturii
recente lăsa suficient de multe aspecte neclare. Fără a fi un arheolog cu acte în regulă, ci doar unul
dintre cei mai entuziaşti cercetători ai monumentelor antice, Polonic a avut şansa de a vedea urme
ale vechilor civilizaţii într‐un stadiu mult mai bun de conservare decât cel care poate fi consemnat
astăzi; a mai avut privilegiul – la limita nebuniei... – de a vedea cu ochii lui toate monumentele
despre care vorbeşte, un lucru nu rar, ci complet imposibil pentru generaţiile următoare, fără a
intra aici în dezbaterea laterală a cauzelor.
Am arătat deja că schiţele realizate la fortificaţiile de pe Transalutan sunt necesare pentru
înţelegerea realităţilor din teren, cu toate slăbiciunile – native şi generice – care pot fi relevate, fiind
necesar chiar să reproduc aici câteva dintre ele, pentru a arăta cititorului aspectele originare ale
observaţiei de teren, curăţate de intervenţiile personale ale arheologilor titraţi care le‐au folosit în
propriile publicaţii de o manieră discutabilă. Nu am avut de gând să reproduc şi harta existentă în
acea colecţie, întâi fiindcă presupunea destulă muncă, apoi fiindcă nu vedeam utilitatea directă.
Spre finalul redactării cărţii, am ajuns la concluzia că harta lui Polonic îşi are rostul în acest
ansamblu. Motivul este – odată găsit – unul simplu: însemnările lui Pamfil Polonic sunt mai
degrabă sumare, concentrându‐se mai ales asupra monumentelor şi nu asupra relaţiei dintre ele.
Harta lăsată de topograf este, de fapt, un complement necesar la descrierile sale. Am reprodus
această hartă, prin vectorizarea sa completă, la fig. 11; ea nu a fost în detaliu discutată, până aici,
fiindcă ar fi putut deturna demersul descriptiv de atunci, de confruntare nemijlocită a
documentelor cartografice şi ortofotogrametrice. Acum, că concluziile au fost, în parte, formulate,
ne vom apleca asupra acestei schiţe de hartă, pentru a explora viziunea lui Polonic.
Am să încep însă prin câteva comentarii la această hartă a lui Polonic, redesenată de mine. Ar fi fost
de preferat, poate, să public harta originală; eram însă doar în posesia unei copii, bune dar nu
reproductibile, dificil de citit. Am hotărât deci nu să cosmetizez ce aveam, ci să vectorizez planşa
integral. Am încercat să stau cât mai aproape de original, de la semnătură – Grigore Tocilescu – şi
titlu – Limes Alutanus, adică, în epoca noastră, Transalutanus – până la particularităţi ortografice sau
erori, câte le‐am înţeles. O eroare, de pildă, este absenţa localizării oraşului Târgovişte, pentru care
avem doar eticheta; o alta este marcarea ruinelor cetăţii Radu Negru – de la nordul satului
Căpăţâneni‐Ungureni (în nordul judeţului Argeş) – ca localitate, deşi este doar monument; am
păstrat şi identificarea – neconfirmată – Celei = MALVA. Particularităţile epocii le‐am păstrat, atâta
vreme cât nu sunt prea stridente; de exemplu am păstrat „Ghighiu” pentru Gheghen (Oescus,
Bulgaria) – deşi reprezintă o stridentă românizare – ortografiile de tipul Valea mare sau Tia mare,
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Câneni (în loc de Câineni) şi Râul Cânelui, sau Peatra (în loc de Piatra), „moderizând” însă forme
care ar fi fost dificil de citit corect, precum Gîrleşti (chiar „Gârleşti” pe harta austriacă, în loc de
Ghirleşti la Polonic), sau dativele cu aspect prea neortodox astăzi (Ioneşti Govori sau Gura Văei).
Am renunţat la unele detalii, precum „Podul de Aramă” de la Celei‐Sucidava, nu pentru că ar fi
fost excesiv de poetizante, ci fiindcă exced clar perioada de studiu. Am păstrat structura de
drumuri antice, de la vest de Olt, pentru că ea poate fi, şi pe mai departe, o sursă de inspiraţie
pentru arheologi; am păstrat şi structura de căi ferate de la pragul veacurilor XIX‐XX, ca făcând
parte din mediul în care Polonic însuşi se mişca (chiar dacă folosea, de preferinţă, trăsura). Am
sugerat, cât mai aproape de original, diferenţele de traseu cert şi probabil, pentru toate lucrările de
apărare liniară.
Venind la comentarii legate de obiectul de studiu – limesul Transalutan – observăm întâi că deşi
harta este semnată titular de „Grigore G. Tocilescu” – Polonic având modesta poziţie de desenator
–, numerotarea forturilor romane urmează documentaţia lui Polonic, atât cea din note, cât şi cea
din schiţele de plan. Cazul cel mai flagrant este Roşiori, care apare la Tocilescu atât în text (1900,
123), unde afirmă că valul trece „prin” Ruşii de Vede, cât şi în planul de castru (p. 130, fig. 73),
numărul castrului lipsind şi din publicaţie, şi din documentele nepublicate ale lui Polonic23.
În fapt, situaţia este chiar mai încurcată de atât; în împrejurimile oraşului Roşiori există marcate
trei monumente preistorice (cetăţi preistorice, mai exact), dar există şi un al patrulea semn
convenţional, care, mărit corespunzător, s‐a văzut a fi chiar semnul pentru castre romane. El nu
este însă numerotat, ca restul obiectivelor similare, şi se află mult înaintea valului, fapt complet
neobişnuit pentru acest complex de fortificaţii liniare. Impresia mea este că semnul a fost adăugat,
după ce restul documentaţiei era deja făcut. Plasarea sa, la sud de râul Bratcov, nu ar trebui luată
drept „identificare”, poziţionarea părând rezultatul lipsei de spaţiu, la o scară dezavantajoasă, în
care semnele convenţionale au fost evident înghesuite.
Polonic numeşte doar localităţile, pentru castre folosind doar cifrele romane, corespunzând perfect
celor din schiţele de plan şi din Note; aşa se face că micul fort de la Valea Urlui nu este numit, ci
doar numerotat (V). Mai vedem însă că locaţia aleasă este greşită, pe malul stâng al râului, câtă
vreme în propria schiţă figurează pe malul drept24, ceea ce avertizează asupra unor eventuale alte
posibile greşeli.
Un alt aspect este scara la care lucra Polonic, pe această hartă, scară complet dezavantajoasă pentru
reprezentarea detaliilor (1:300.000 în original, aici şi mai mică), punând un mare semn de întrebare
asupra lucrurilor care pot fi utilizate, de aici încolo, drept document care să ghideze cercetarea. Un
exemplu de dezavantaj oferit de scară este relaţia dintre satul şi castrul de la Gresia. În notele sale
arheologice (v. Anexa 1, fila 121 în original) Polonic spune clar că fortificaţia (dar, mai exact –
troianul) se găseşte la est de sat, în timp ce pe hartă poziţionează castrul VI la NV de sat25. La nord
Situaţia a generat două atitudini opuse: pe de o parte cei care au dat credit lui Tocilescu, precum D. Tudor
(1978, 297 şi 280 cu fig. 76/2), care prezintă lucrurile sec, dar cu o confidenţă demnă de invidiat, sau I.
Bogdan Cătăniciu (1997, passim), care îl suspectează pe Tocilescu a fi făcut o confuzie, publicând acolo alt
plan. Situaţia este însă confuză, câtă vreme desenul castrului publicat de Tocilescu apare şi în documentaţia
lui Polonic, numit însă simplu, „Cetatea în sud‐vest de Roşiori d V.”, fără menţiunea obişnuită pe planşe –
LIMES ALUTANUS – şi fără numerotare de castru. Tipul de fortificaţie este însă, neîndoielnic, unul roman,
perfect compatibil cu restul documentelor despre Limes Transalutanus. Nu am încercat, în această lucrare, să
rezolv problema, ci doar să arăt care sunt alternativele de studiu, plecând de la morfologia terenului.
23

24

Desen reprodus întocmai de Tocilescu 1900, 124, fig. 67.

Am crezut o vreme că aceasta era sursa erorii lui Gudea, amintită în cap. 2, însă relaţia dintre sat şi castru
este aici exact inversă. Aşa cum vom vedea în capitolul dedicat perieghezei, paginarea oferită de Polonic s‐ar
putea apropia mult de adevăr, cu toate amintitele probleme de scară.
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de Gresia apar şi alte lucruri discutabile, care nu se mai datorează însă lipsei de spaţiu; sunt acolo
reprezentate şi vadul actual al râului Vedea, spre est (reprezentat similar în hărţile austriece de
dinaintea Primului Război Mondial), şi braţul mort, de la vest, important pentru înţelegerea
poziţionării fortului roman, dar care nu exista efectiv pe teren (decât eventual ca mlaştină). Oricum
ar fi, linia presupusului traseu al Troianului către nord traversează ambele braţe, la est, apoi din
nou, la vest, înainte de Crâmpoia, ceea ce este nerezonabil. Notele lui Polonic nu conţin nici un
indiciu în această materie.
Un lucru asemănător se întâmplă la nord de Crâmpoia: drumul spre Urlueni este trasat cu linie
punctată, dar perfect dreaptă, tăind astfel din nou cursul râului Vedea, traiectoria ocolind pe la est
confluenţa Vedea‐Cotmeana şi satul Bădeşti. Aşa cum am văzut, am formulat deja o astfel de
ipoteză, care nu este bazată pe desenul lui Polonic, fiindcă la momentul respectiv nici nu
observasem detaliul. Nu pot, în consecinţă, să iau în consideraţie detaliul hărţii lui Polonic pentru
consolidarea ipotezei mele, fiindcă poate fi considerat, la fel de bine, ca o linie trasată uşor
neglijent, şi nu o intenţie; de altfel, nici un traseu nu poate fi, real, perfect drept, nici măcar ca
ipoteză.
Pe harta lui Polonic se pot observa şi alte greşeli care nu pot fi atribuite scării de execuţie; aşa este,
de pildă, plasamentul satului Cieşti la dreapta râului Cotmeana, deşi se află şi s‐a aflat totdeauna
pe malul opus, estic. Subliniez aceste imprecizii pentru că ele pot sta la baza unor erori pe care le
constatăm la arheologii de mai târziu. Altminteri, foarte multe lucruri sunt reprezentate corect,
dacă ar fi să dăm exemplu locaţiile de la nord de Cieşti (Albeşti, Purcăreni, Jidova), toate
poziţionate corect faţă de localităţile moderne, inclusiv faţă de calea ferată.
Comparând aceste fapte cu harta publicată de Tocilescu (1900, planşa, realizată însă tot de
Polonic), vom constata că documentaţia nepublicată a lui P. Polonic este mult superioară; pentru
economie, voi face o listă de erori ale hărţii publicate în 1900 (prezentate aici ca extras, la fig. 12):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

relaţia dintre satul şi fortul de la Putinei este incorectă (N‐S în realitate);
fortul de la Valea Urlui este amplasat pe partea greşită a râului (eroare comună);
oraşul Roşiori este reprezentat mult prea aproape de Gresia;
lipseşte fortul de la Roşiori, al cărui plan este prezentat în carte (Tocilescu 1900, fig. 73);
satul Gresia este reprezentat la exteriorul valului, ceea ce este greşit;
în dreptul satului Urlueni, Brazda lui Novac de Nord este prezentată în continuitate;
satul Cieşti este afişat la stânga Cotmenei, dar fortul este la dreapta (ca la Gudea 1997, 76);
poziţia satului Lăngeşti este relativ corectă (doar relativ...), însă cele două forturi de la
Săpata de Jos sunt reprezentate pe malul opus al Cotmenei;
tot traseul dintre Urlueni şi Cotmeana este o aproximare destul de grosolană; valul (?) trece
pe partea răsăriteană a râului Cotmeana cam la jumătatea distanţei între Urlueni şi Cieşti,
ceea ce reprezintă o eroare majoră (cca. 10 km); mă întreb, aici, dacă la acel moment Polonic
cunoştea valul de la nord de Urlueni, sau dacă se clarificase de care monument depinde
(probabil nu);
poziţia fortului de la Albota este aberantă, cel puţin în relaţie cu satul26;
valul trece pe la vest de Piteşti, în loc de est;
relaţia dintre fortul şi aşezarea de la Purcăreni este inversată27.

Câteva lucruri ar mai fi de spus despre harta lui Tocilescu. În primul rând, scara este cu adevărat
una dezavantajoasă (1:1.700.000), fiind una generală (a spaţiului românesc în ansamblul său, eu
prezentând aici numai un extras cu zona de interes), deci posibilitatea de reprezentare corectă este

26

Şi aici – o eroare similară la Gudea 1997, 78.

27

Şi aici analogie la Gudea 1997, 79.
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limitată. Sunt multe alte lucruri discutabile în realizarea acestei hărţi. De exemplu, ea nu face
distincţia între zonele unde valul a fost reperat în teren, sau nu, menţionând doar arealele cercetate
şi necercetate. La legendă se mai face distincţia între rutele antice identificate pe teren şi cele
socotite doar probabile, însă marea majoritate (multe sute de kilometri!) sunt redate acolo ca
drumuri atestate documentar, ceea ce nu poate fi decât fals (eventuale detalii într‐o carte despre
Oltenia...).
Desenul, fireşte, este făcut tot de Polonic, semnat astfel în colţul din stânga jos. Se pune întrebarea,
desigur, de unde asemenea diferenţe? Nu pot decât specula, dar mie mi se pare că harta publicată
de Tocilescu reprezintă un nivel incipient de cunoaştere a obiectivelor de pe Limes „Alutanus”,
multe detalii fiind clarificate ulterior. Nici unul dintre documentele de la Polonic, dintre cele de
interes, nu sunt datate, însă mi se pare destul de sigur că sunt posterioare publicării lucrării lui
Tocilescu. Din acest motiv, cercetarea documentaţiei moştenite de la Pamfil Polonic rămâne un
obiectiv al cercetării actuale.
Aş vrea să clarific şi insistenţa de a semnala erorile din cartea lui Nicolae Gudea (1997). Vorbim, în
primul rând, despre o carte scrisă într‐o limbă de circulaţie internaţională, care constituie –
neîndoielnic – baza oricărui cercetător străin în materia forturilor romane din Dacia, fie şi pentru
motivul că este o sinteză, un material de „export” prin definiţie. În al doilea rând, am pus în
evidenţă faptul că erorile se datorează, în mare parte, unor imprecizii apărute într‐o lucrare
publicată aproape un secol mai devreme, tocmai pentru a sublinia necesitatea amendării erorilor
din trecut, pentru ca ele să nu se perpetueze. Nu este o atitudine generată de lipsa de respect, ci de
dorinţa – poate uneori exprimată prea pătimaş – de a pune lucrurile pe un alt făgaş. Şi, în fine, un
ultim motiv, anume că nu putem vorbi despre cercetarea arheologică a limesului roman dacă nici
măcar nu ştim unde se află forturile aferente. Alte opinii?
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Pagină de manuscris Pamfil Polonic (ilustraţie nenumerotată).
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