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Obiective şi mijloace
Cercetările de suprafaţă realizate în perioada 5‐7 octombrie 2012 au avut ca stimul nemijlocit
pregătirea unui studiu despre fortificaţiile din „Munţii Orăştiei”. Realizarea documentaţiei prealabile
a relevat numeroase neclarităţi care ar necesita studiul pe teren. Dincolo de truismul că, de fapt, toate
obiectivele real sau prezumtiv militare ale războaielor daco‐romane ar trebui văzute cu proprii ochi,
orice cercetător cu ceva experienţă ştie că drumul spre iad este pavat cu idei nobile, dar şi că vizitarea
unor situri risipite pe sute de km pătraţi, în teren greu, este un deziderat imposibil de împlinit, cel
puţin pe termen scurt. Atunci când cercetarea este şi nefinanţată, desigur că obiectivele realiste pot fi
cel mult câteva, aflate într‐o zonă proximă. Alegerea noastră a fost legată de oportunitatea de cazare în
cabana care aparţine Fundaţiei Dacica, de la piciorul cetăţii Piatra Roşie; de aici şi ţintele alese, în
proximitatea bazei: „Troianul” de la Ponorici, fortificaţia liniară de la Poiana Omului şi câteva puncte
la Târsa; ele se află, în ordine, la sud, est şi nord de Piatra Roşie, la distanţe de maximum 6 km în linie
dreaptă, drumul spre fiecare dintre obiective putând fi realizat pe parcursul unei zile.
Deşi eticheta uzuală a ansamblului montan este „Munţii Orăştiei”, denumirea este mai mult o odă în
memoria Arheologului care venea cu autobuzul de la oraş, decât un produs academic. În manualele
geografice triunghiul siturilor amintite se încadrează în Podişul Dacic, o subdiviziune a Munţilor
Şureanu1 („Şurianu” în numeroase articole de arheologie, e.g. Ferenczi 1983), care cuprinde toate
cetăţile dacice din „Munţii Orăştiei”2, cu excepţia capitalei Sarmizegetusa. Fiindcă totuşi numele de
podiş poate părea ciudat pentru o zonă montană cu numeroase plaiuri în jur de 1000 de metri, dar şi
cu dificile ruperi de altitudine, şi ar putea dezorienta potenţialii noştri cititori, am preferat numele
Platforma Luncani, şi el vehiculat în literatura arheologică3, denumind partea occidentală a „Munţilor
Orăştiei”.

Clasificarea este materializată într‐un fişier shape de la Geospatial(.org), care face trimitere la Posea, Badea,
1984. Clasificări similare sunt de găsit şi în manuale mai recente; G. Posea (2006, 196) împarte Munţii Şurean (sic)
în Culmea lui Pătru (deci zona alpină, peste 2000 m altitudine) şi Podişul Dacic (jumătatea vestică a Munţilor
Şureanu, cu vârfuri în jur de 1000 m altitudine).
1

Există însă şi instanţe mai mult sau mai puţin academice, non‐arheologice, în care expresia „Munţii Orăştiei”
apare ca atare, precum într‐un material de pe ro.scribd, documentul 60269455, cu titlul Studiul ariilor protejate din
Grupa Montană Parâng, din nefericire nesemnat, unde se spune că „Parcul Natural Grădiştea Muncelului‐
Cioclovina este situată /sic/ în masivul Munţii Şureanu (cu subdiviziunile Munţii Orăştiei şi ai Sebeşului)”
(pagina 113). Avem rezerve asupra acurateţei taxonilor.
2
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De exemplu Ferenczi 1983, 182.
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Deşi discuţiile din breaslă asupra citării surselor sunt vioaie, arheologii români arareori se simt
obligaţi să citeze instrumentele de lucru, altele decât corpora, de pildă hărţile de referinţă sau sursa
unor toponime; cele din urmă par un soi de revelaţie esoterică, împărtăşită discipolilor de un guru
imemorial şi transmisă cu respect, din generaţie în generaţie, însă doar iniţiaţilor. Dorim să rupem cu
această tradiţie; vom face deci o scurtă introducere asupra mijloacelor de cercetare avute la îndemână.
Pregătirea a fost realizată prin centralizarea datelor într‐o aplicaţie tip GIS, respectiv Global Mapper
(versiunea 13), unde au fost consemnate poziţiile (şi conturul, când a fost cunoscut) siturilor de
interes. Verificarea coordonatelor s‐a realizat, de câte ori a fost posibil, pe suportul oferit de
ortofotoplanurile de la ANCPI4, scara 1:5000 (un pixel la 0,5 m), ediţia 2007 a judeţului Hunedoara5.
Suportul cartografic cel mai folosit a fost harta României produsă de Direcţia Topografică Militară
(mai departe DTM) în anii ’80 (ultima versiune), la scara 1:25000, scanată şi mozaicată la nivel
naţional6. S‐au folosit alternativ şi Planurile Director de Tragere7 (1:20000; de aici PDT), tot o producţie
militară, realizată în una sau mai multe ediţii (cu modificări), în perioada interbelică şi primele două
decenii postbelice, scanate şi reproiectate Stereo 70 de către Geospatial8; deşi multe din acele planuri
(mai ales cele vechi) sunt dificil de citit, având o grafie şcolărească şi suprapuneri galimatice de linii,
densitatea de toponime este superioară DTM, ceea ce reprezintă un avantaj.
Acestea au fost uneltele de bază, însă au fost folosite multe altele. Într‐o enumerare care poate fi
incompletă, este vorba despre câteva fişiere shape, de la Geospatial, pentru delimitarea judeţelor, a
comunelor, a satelor, sau a principalelor districte geomorfologice (toate fişiere shape, deci cu funcţii de
căutare). Pentru modelele 3D s‐a folosit un fişier DEM (Digital Elevation Model)9. În ciuda preciziei
precare a fişierelor DEM (gratuite...), ele sunt foarte utile pentru înţelegerea unui relief accidentat,

4

Imagini accesabile de către public la http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html.

Deşi îndelung aşteptată, ediţia 2009 a ortofotoplanurilor nu a apărut până la data finalizării acestui raport,
decât pentru regiuni ale judeţului Hunedoara aflate în afara zonei noastre de interes (nota ianuarie 2013).
5

6

Set de hărţi disponibile pe site‐ul Facultăţii de Geografie (openGIS.unibuc.ro > hărţi) a Universităţii Bucureşti.

Ele se numesc, în original (vezi http://earth.unibuc.ro/download/planurile‐directoare‐de‐tragere?lang=en), la
bucată, Plan Director de Tragere, aşa că pluralul este, aproape inevitabil, Planuri Directoare de Tragere (plural
feminin, fiindcă nu se referă la funcţia unei persoane, ci la utilitatea de a direcţiona tragerea artileriei). Desigur,
se poate încerca pluralul Planuri Director de Tragere, dar arată la fel de ciudat; am preferat, până la urmă, a doua
variantă, sperând că aceste explicaţii sunt suficiente
7

Geospatial (http://earth.unibuc.ro/) este o comunitate ştiinţifică informală, creată în ultimul deceniu în jurul
Facultăţii de Geografie a Universităţii Bucureşti (cu colaboratori şi cu membri marcanţi din alte instituţii), cea
mai activă comunitate ştiinţifică românească a momentului, un model de cooperare fără constrângeri, pe bază
strictă de voluntariat. Suntem convinşi că pentru mulţi arheologi români simpla existenţă a unei asemenea grup
(mare!) de oameni care cooperează efectiv pare ceva la fel de neverosimil precum cele 157 de tone de aur luate
de Traian din Dacia. Explicaţia acestui comportament „straniu” ar putea să se găsească în vârsta medie
neobişnuit de scăzută pentru o comunitate ştiinţifică, dar şi specificul high‐tech al domeniului, unde explorarea
solitară este ridicolă şi, evident, ineficientă. La adresa de mai sus veţi descoperi toate instrumentele despre care
amintim în text, dacă nu se precizează altfel.
8

Fişiere raster cu specificaţie de altitudine pentru o reţea de densitate specifică, desigur referenţiat, permiţând
vizualizarea în trei dimensiuni (3D) a reliefului. Fişierul folosit pentru acest material este descărcat de la US
Geological Survey (http://topotools.cr.usgs.gov/GMTED_viewer/viewer.php), cu date la noduri de 30 m,
verificate şi confirmate local. Specificaţii tehnice la http://topotools.cr.usgs.gov/GMTED_viewer/.
9
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precum cel de referinţă, iar erorile, câtă vreme nu se lucrează la o scară de detaliu, sunt neglijabile.
Fişierele DEM sunt necesare şi estimării ariilor de vizibilitate (view shed analysis) sau a secţiunilor de
relief, sau reprezentării unor trasee şi precizării dificultăţii lor fără a fi nevoiţi să testăm personal toate
acestea în munte.
Fiindcă toată lumea se aşteaptă să spunem ceva – sincer – despre Google Earth, trebuie să ne
manifestăm dezamăgirea că, deocamdată, fotografiile din arealul de interes sunt foarte slabe,
inutilizabile pentru genul acesta de aplicaţii10. În schimb, dacă nu aveţi un fişier DEM sau
instrumentul de vizualizare, vederea 3D de la Google Earth poate fi benefică pentru reprezentarea
formelor de relief.
Un alt utilitar care ne‐a stat la dispoziţie este aplicaţia MapSource de la Garmin, folosită mai ales
pentru încărcarea/ descărcarea punctelor GPS, având ca suport cartografic RO.A.D. Map (mai multe
versiuni, vezi http://romaniadigitala.ro/). Am folosit două aparate GPS Garmin, din care unul mai
vechi (eTrex Legend Cx, încă utilizabil, dar fireşte nu în pădure) şi unul mai nou (Montana 650),
costisitor dar foarte util, lucrând şi în pădure deasă, pus la dispoziţie de aceeaşi fundaţie Dacica.
Suportul cartografic RO.A.D. Map reprezintă vectorizarea unei hărţi 1:50000. În afară de faptul că
aduce o altă reprezentare a teritoriului României, inclusiv indicativele recente ale drumurilor, hărţile
de la Garmin România (multiple versiuni în ultimii ani) au cartate numeroase situri arheologice11,
depăşind cu mult proiecte „specializate” precum eGISpat12. Amintim acest lucru fiindcă vom face
referire la cartările lui Bogdan Condurăţeanu.
Desenele tehnice (secţiunile altimetrice) au fost realizate în AutoCAD Map, versiunea 8, iar designul
de print a fost definitivat în PhotoShop (CS3).

Situaţia era valabilă în decembrie 2012, când scriam aceste rânduri. Până la publicare, în aprilie 2013, lucrurile
s‐au schimbat, pentru unele zone de referinţă fotografiile Google Earth devenind superioare ortofografiilor
româneşti. Nu am mai beneficiat însă de acest lucru, nerevenind asupra materialului sau ilustraţiei realizate
anterior.
10

11 Firma (Sheba Distribution) este condusă de un foarte dedicat arheolog amator, Bogdan Condurăţeanu, pe care
o bună parte a comunităţii arheologice îl cunoaşte. Harta produsă este generic dedicată „navigaţiei” (auto,
pescuit etc.), dar conţine foarte multe obiective de interes cultural. Multe dintre siturile semnalate în hărţi sunt
informaţii oferite de arheologi (profesionişti şi amatori deopotrivă), altele sunt însă rodul propriei activităţi (mai
ales pe ortofotografie), cu riscurile de rigoare.

Acest proiect, care a consumat bani publici în ultimii 6‐7 ani (cine mai ştie?), deşi este tutelat de o instituţie de
specialitate în protecţia monumentelor, continuă să uimească prin inutilitate. O căutare pe geoserverul dedicat
(http://egispat.inp.org.ro/Romania.aspx) produce doar o... bulină roz pe care scrie Târsa, fără coordonate, fără
contur de localitate, informaţia „utilă” fiind că avem acolo un castru roman de marş de la... finalul sec. I p. Ch.
Ce ştiu ei şi nu vor să spună?... Mult mai utilă este, ca de obicei, baza de date de la cIMeC
(http://ran.cimec.ro/sel.asp), deşi nu s‐au desfăşurat cercetări arheologice în ultimii 40 de ani; evident, indicaţia
topografică este aceea a lui C. Daicoviciu, care în fapt dezinformează, cum vom vedea.
12
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Poiana Omului
Situl arheologic de la Poiana Omului13 nu a intrat încă în literatura arheologică, cel puţin dacă facem
abstracţie de literatura „gri”14; cu toate acestea, nu mai putem spune că era necunoscut, fiindcă odată
ajunşi pe teren am constat că GPS‐urile noastre indicau deja cea mai mare parte a obiectivului. Este
vorba, mai precis, despre harta RO.A.D. 2012 (versiunea 10)15, realizată de firma bucureşteană Garmin
România.

Figura 1. Cele mai importante obiective arheologice din Munţii Şureanu.
Cu cerc – cetăţi dacice de piatră; cerc radiat – castre de marş; cu punct – alte repere.

Toponimul figurează pe DTM de două ori, probabil din greşeală, o dată la nord de Dealul Rotunda (este locul
despre care vorbim), şi încă o dată la cca 1 km ESE de Dealul Rotunda, poziţie care însă, morfologic, aparţine
dealului Chicera Izvorului (1174,3 m, ortografiat Ticera Izvorului pe DPT).
13

Oltean 2008, 108 cu foto 100; 2012, 583‐587. Cea din urmă lucrare a apărut în decembrie 2012, după redactarea
acestui raport.
14

Nouă ne‐a parvenit ca actualizare o versiune numită RO.A.D. 2012.30.1. Această versiune este funcţională
numai pe GPS, în timp ce pe aplicaţia computerizată (MapSource) folosim interfaţa grafică mai veche, din 2008.
În această din urmă versiune monumentul era deja indicat, dar sub forma unui singur punct, undeva la
extremitatea sudica a monumentului, cu eticheta „Valul dacic de pământ de la Poiana Omului”. Despre obiectiv
se ştie deci de nişte ani buni.
15
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Nu ştim cum a aflat Bogdan Constantinescu despre valul de la Poiana Omului (deşi avem o idee), dar
ştim sigur cum l‐am descoperit noi, pe căi separate. Pregătind acel studiu despre fortificaţiile din
Munţii Şureanu, invocat şi în introducere, am încercat să înţelegem care sunt principalele căi de acces
spre inima regatului dacic, Sarmizegetusa Regia, folosind un model de teren similar cu cel expus la
fig. 1; căutam, desigur, căi practicabile militar – în oricare parte a istoriei –, adică de înălţime, căi care
ocolesc văile adânci care segmentează relieful, pe de o parte, şi care asigură unei coloane militare o
vizibilitate acceptabilă şi o poziţie dominantă, pe de altă parte. După trasarea acestor căi – produs al
unei analize elaborate, care nu va face obiectul nostru de activitate cu această ocazie – am deschis
ortofotoplanurile16 şi am privit cu atenţie, în detaliu, tot ceea ce se poate semnala pe acest traseu. Aşa
am ajuns să cercetăm şi peisajul din Poiana Omului.
Figura 2.
Poiana Omului –
plan general.
Vectorizare după DTM;
baraj militar (linie
groasă gri) după
ortofotografie;
identificări de puncte
relevante după GPS;
prelungirea nordică, din
pădure (linie subţire),
are traseu cu o rată mai
mare de eroare (10 m
sau peste); cu roşu –
drumurile de plai.

Locul este o pajişte lungă de 1774 m, dezvoltată pe axa VSV‐ENE (vezi fig. 2), cu lăţimi variabile, dar
în jur de 300 de m, la altitudini în jur de 1100 de metri, având şi un apendice sud‐estic, pe unde curge
un fir de apă al cărui nume nu l‐am aflat; este un caz rar, acesta, când o vale de pârâu este
despădurită, situaţie care sugerează existenţa unui vechi canal de comunicaţie. Acest pârâiaş – dublul
diminutiv face sens – îşi adună apa puţină de pe coastele care mărginesc la nord şi est pădurea de sub
vârful Rotunda; aproape doi kilometri mai jos, acest fir de apă se uneşte cu pârâul Ohaba, una dintre

Sau ortofotografii. Ortofotografia este produs al unui mozaic de fotografii aeriene verticale, aduse la o scară
specifică şi referenţiate geografic. În cazul României, ANCPI (agenţia abilitată prin lege cu fabricarea lor) le
distribuie în proiecţia Stereo 70, cea oficială; scara este de 1:5000, iar rezoluţia este la 0,5 m (adică un pixel la
fiecare jumătate de metru). Se consideră că limita de scară între „planuri” şi „hărţi” este de 1:20000 (cele cu scări
mai mici fiind „hărţi”), produsul fiind deci un „ortofotoplan”, adică o fotografie „dreaptă” la scară de plan.
16
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puţinele ape de suprafaţă care contribuie în zonă la segmentarea reliefului. Pârâul Ohaba este paralel
cu Ponorici, la circa un kilometru şi jumătate spre sud‐est, păţind aceleaşi lucru, într‐un fel simetric,
adică dispărând sub pământ, la 2,5 km SE de Peştera Ponorici, în locul numit Fundătura. Insistăm aici
referitor la poziţionarea pârâului Ohaba (numit şi Ponor), fiindcă între acesta şi Ponorici (adică
Ponorul cel Mic) se întinde coama lungă a Dealului Plopi, străbătut şi astăzi de un drum de munte,
perfect fezabil ca traseu militar, care ajunge la sud de Dealul Rotunda, deci o alternativă clară – şi încă
neexplorată – a armatei romane aflate în marş spre Poiana Omului.
Pârâiaşul de sub pădurea de la Dealul Rotunda colectează apă din mai multe izvoare minuscule de pe
coastele care urcă spre Poiana Omului; deşi unghiul pantei este unul destul de pronunţat (10 grade şi
peste), datorită debitului foarte mic apa stagnează între ierburi, hrănind pipirig viguros, înalt; mai pe
româneşte, această coastă sudică este o mlaştină în pantă, care astăzi este parţial drenată cu canale
săpate perpendicular pe cota de nivel, intervenţii probabil datorate ciobanilor, pentru a preveni
pierderea oilor în mlaştină. Dacă condiţiile antice erau similare – şi nu putem face aici decât o
presupunere, greu de confirmat sau infirmat – atunci flancul sudic era cert asigurat împotriva unui
atac în forţă; dacă mlaştina ar fi fost ceva mai extinsă spre sud, de‐a lungul marginii răsăritene a
pădurii de la Dealul Rotunda, atunci am putea înţelege de ce fortificaţia nu era extinsă mai mult, pe
direcţia văii de la sud de Vf. Chicera.
Planul general din Poiana Omului (fig. 2) arată, paradoxal, precum o intersecţie complicată dintr‐o
metropolă... Din partea occidentală vin drumurile dinspre Ponorici, Piatra Roşie şi satul Alun (aflat la
est de Piatra Roşie). Spre răsărit pleacă drumul spre Chicera Izvorului, direcţie pe care călătorul poate
merge, pe spinarea munţilor, peste Culmea Rudelor, până în creasta cea mare a Şureanului (14 km
ENE în linie dreaptă), fără să traverseze nici o vale. Tot din Poiana Omului pleacă un drum pe direcţia
NNE, spre satul Prihodişte, aflat la nici 2 km; acolo întâlnim ruta care vine dinspre Blidaru, peste
Târsa, şi merge spre apa Grădiştei, în dreptul localităţii Grădiştea Muncelului – unicul obstacol
natural dificil al armatei romane în drumul său spre Sarmizegetusa Regia, odată ajunsă acolo.
Am prezentat sistematic aceste direcţii de mişcare ce traversează intersecţia de la Poiana Omului
pentru a ilustra faptul că locul este unul din primele trei puncte‐cheie ale acestor munţi: permite
accesul din două sau trei direcţii, din direcţia generică sud‐vest, şi distribuie coloanele militare pe alte
două direcţii importante, una spre nord şi una spre est, ambele ameninţând capitala dacică, din poziţii
diferite. Cum ar fi putut dacii să nu înţeleagă acest lucru?... Destul de sigur însă este că au înţeles
târziu, fiindcă barajul organizat aici, deşi pe o lungime considerabilă, este o lucrare destul de
superficială, cel puţin prin comparaţie cu amenajările Troianului de la Ponorici17. Barajul principal are
forma unui S prelung, orientat nord‐sud. Aproximativ jumătate din el este dispus la nord de drum –
drum care indică, destul de exact, aliniamentul cotelor maxime –, măsurând încolo 456 m, din care 309
m înainte de intrarea în pădure. Ceea ce observasem noi, pe ortofotografii, era fireşte doar pasajul aflat
la vedere; ajunşi în pădure, însoţiţi de un pădurar, bun cunoscător al locului de muncă, am fost
conduşi de acesta pe un soi de drum (acesta fiind aspectul aparent), cu şanţuri laterale, încă
aproximativ 150 de m. Barajul continua, în pădure, coborând pe muchia de deal, păstrând o poziţie
înaltă faţă de prezumtivul duşman de la vest, făcând la capăt un cot scurt, de 90 de grade, spre ENE,
ca un soi de post de observaţie spre vale; comparând cu amenajările de la Ponorici, îndrăznim să

Raportul de periegheză referitor la acest obiectiv este în curs de finalizare. Datorită dimensiunilor sale a fost
separat, urmând a fi prezentat într‐un articol de sine stătător.
17
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credem că înţelegem rolul tactic al acestui capăt de val cotit în unghi drept: el era destinat a face mai
dificilă o manevră de întoarcere a flancului, obligând adversarul să ocolească mai mult decât crezuse
că va trebui, să se depărteze de grosul trupelor şi să meargă în poziţii inferioare, ameninţat cu lovituri
laterale. Pe planul de la fig. 2 partea din pădure este reprezentată cu o linie subţire, întâi fiindcă
profilul barajului nu este foarte clar, apoi fiindcă traseul este mult mai puţin sigur, erorile de citire în
pădure fiind substanţiale18.

Figura 3. „Anexa 1”, de nord, a barajului de la Poiana Omului. Fotografie realizată de la marginea pădurii de la
Dealul Rotunda, spre ENE. Traseul valului este indicat cu săgeţi. Vezi şi planul general de la fig. 2.
În jumătatea opusă, la sud de drum, barajul merge întâi SSV, perpendicular spre botul dealului
împădurit de la Rotunda, pe o distanţă de 119 m, coteşte apoi SE, aproximativ paralel cu pădurea, cu
un traseu rectiliniu, uşor în coborâre, încă 259 de m, până la marginea unui torent. Ceea ce nu am
observat nici noi, pe calculator, nici Bogdan Condurățeanu (sau sursa lui), este că aici, în apropierea
pârâiaşului, fortificaţia principală are două anexe şerpuite, cu cotituri arcuite19 dar foarte strânse,
pentru a se apropia de pârâul care mărgineşte pădurea. Aşa cum vom vedea, este vorba, pe toată
lungimea, despre un val cu două şanţuri, în faţă şi în spate, deci cu două palisade, fapt important de
amintit aici pentru a înţelege că luptătorii care coborau pe aceste „anexe”, spre râu, nu erau în bătaia
armelor uşoare în nici o parte a buclei şerpuite. Prima anexă (fig. 3) porneşte imediat sub cotul spre SE
al valului principal, înaintea unui făgaş, îndreptându‐se spre colţul de nord al pădurii, şi măsoară 169

Că vorbim despre erori, cele în loc deschis sunt absolut neglijabile (până în 2 m, dar în medie mult mai mici,
citiri cu GPS Montana 650), corectate însă cu ajutorul ortofotografiei; lângă liziera pădurii aceste erori sunt de 3‐4
m, dar în pădure am identificat erori de 10‐20 m (comparând datele unor trasee marcate, dar o corespondenţă
absolută între traseele reprezentate pe hărţi şi realitatea unui drum amenajat doar de paşi sau cauciucuri, nu
există, comparaţia fiind în sine un lucru relativ).

18

Cu siguranţă romanii nu ar fi făcut un astfel de lucru! Ingineria romană avea câteva locuri fixe, precum
proiectarea în linie dreaptă, cu schimbări de direcţie unghiulare, în linii frânte, fără racord (Davies 1998;
Fodorean 2006, în special 35), singura excepţie care se poate aminti fiind racordul a două laturi la fortificaţii.
19
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m (distanţă desfăşurată pe contur). La o privire mai atentă pe ortofotografie20 am observat că anexa
aceasta, de nord, porneşte direct din corpul principal, putând suspecta acum – până la o reverificare
mai atentă pe teren – că acesta era design‐ul iniţial al fortificaţiei. Abia apoi apărătorii şi‐au dat seama
că poziţia lor este foarte vulnerabilă la un atac pornit din pădure, care ar fi ieşit în spatele barajului, şi
au construit un nou tronson, de 215 m spre vale, aproximativ paralel cu pădurea, până la un alt făgaş
mai adânc (schema este vizibil stereotipă). Şi acest tronson de prelungire se termină la fel, cu un
segment care îşi schimbă direcţia spre pădure, avansând spre pârâu în volte strânse, pe o lungime
suplimentară de 124 m21. Scopul acestor anexe şerpuite de palisadă pare dublu: în primul rând să
prevină tentativa inamicului de a traversa totuşi zona mlăştinoasă, pentru a întoarce flancul; în al
doilea rând, prin aceste anexe luptătorii în defensivă se puteau apropia, în condiţii de relativă
siguranţă, până la doar câţiva metri de pârâu şi pădure, pentru un eventual contra‐atac prin pădure.
Executarea separată a celor două tronsoane care se terminau cu anexele şerpuite nu înseamnă
obligatoriu că dacii nu au înţeles de la început slăbiciunea de la flancul stâng – acolo unde, printr‐o
veche tradiţie, s‐ar fi aflat trupele de şoc ale adversarului22 – ci, pur şi simplu, faptul că improvizau şi
se aflau sub presiunea timpului, realizând iniţial un „proiect minimal”, extins apoi spre sud, pentru a
atenua sensibilitatea flancului stâng. Deşi au făcut acest lucru, pe analiza noastră acel flanc rămânea
fragil, iar faptul că nu au mai prelungit fortificaţia spre sud, încă o dată, arată ca nu au avut timp sau
oameni să facă mai mult.
Barajul de la Poiana Omului este un obiectiv militar bizar. Spuneam mai devreme că este vorba despre
o palisadă dublă, însă definiţia nu exprimă decât pe jumătate situaţia blocajului. Este vorba despre un
blocaj bilateral, construit simetric, cu şanţuri de aceeaşi dimensiune (aparent foarte modestă) pe
ambele părţi. Profilul topografic realizat de noi a fost realizat în apropierea pădurii de la nord, doar
fiindcă acolo ni s‐a părut cel mai bine conservat (fig. 4). Valul se păstrează doar câţiva centimetri
deasupra solului din jur, monumentul devenind observabil mai ales prin cele două şanţuri, late de
până la 2 m, însă adânci de numai puţin peste 0,4 m (de la cota maximă a valului!). Interesant şi
bulversant pentru vizitator este paralelismul bun al celor două şanţuri, cu o sugestie urieşească,
fiindcă nu există nici maşini, nici căruţe cu ecartament de 5,3 m (distanţa dintre talvegul şanţurilor).
Aspectul simetric bilateral se păstrează şi analizând forma valului, şi el dublu, între vârfurile celor
două cocoaşe fiind 2,79 m, fapt confirmat vizual pe toată lungimea monumentului. Acestea înseamnă
că dacii au făcut aici nu o palisadă dublă (a cărui scop este doar ranforsarea părţii frontale), ci o
palisadă bilaterală23, funcţională, teoretic, în ambele direcţii; teoretic fiindcă, aşa cum arată şi desenul

Detaliul ne‐a scăpat pe teren, dar nici nu este de mirare, fiindcă zona este puternic afectată de făgaşe create de
apa pluvială, două torente mari aflându‐se exact în zona acestei intersecţii. Deşi nu am observat aceste anexe la
analiza iniţială de calculator, ele sunt vizibile – fie şi mai greu – pe ortofotografie.

20

Am luat la cunoştinţă interpretarea dată de Dan Oltean situaţiei de la Poiana Omului (2012, 584, v. în special
ilustraţia i.c. 62), însă nu ne‐am schimbat punctul de vedere. Diferenţele se referă în special la acest tronson sudic
al barajului.

21

Pentru a ne rezuma la un singur fapt – este poziţia obişnuită a primei cohorte (Connoly 1998, 216). Istoria
confruntărilor militare arată că, cel mai frecvent, comandanţii dispuneau pe flancul drept de corpuri capabile să
dea adversarului lovitura decisivă, pe partea scutului, producând pivotarea flancului stâng al adversarului..

22

Este imposibil să nu ne aducem aminte de amenajarea similară de la „castrul roman” de la Vf. Muncelului,
care are la colţul nord‐vestic o palisadă bilaterală, cu şanţuri pe ambele părţi (Ştefan 2005, 313‐319, în special
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nostru de profil, barajul este dominat de zonele mai înalte de la est; partea cea mai ridicată a barajului,
cea de la drum, se află aproximativ la cota 1083 m, dar la 200 m spre est avem cota maximă 1117 m
(+34 m) şi, cu excepţia terminaţiei sale nordice, tot valul este dominat de cote superioare spre est, mai
pregnant pe jumătatea sa sudică. Şanţul bilateral, ca şi aspectul bilateral al valului, nu lasă însă nici un
dubiu că apărătorii au construit un baraj destinat unui duşman aşteptat de la vest (fie Piatra Roşie, fie
Ponorici, dar posibil şi Dealul Plopi), însă l‐au făcut astfel încât, la nevoie, să se poată apăra şi spre est.
O situaţie cu adevărat disperată, fiindcă înseamnă că aşteptau inamicul de oriunde...
Figura 4.
Poiana Omului –
secţiune topografică (în
poziţia precizată la fig.
2).

Un alt aspect tehnic remarcat a fost un şanţ, îngust de cca 0,4 m, care tăia construcţia până jos, aflat la
73 m NNE de drum (fig. 5). Nimic nu ne garantează că amenajarea este antică (în jur se află mai multe
stâne, în funcţiune sau în ruină, cele din urmă vizibile doar pe ortofotografii), însă faptul că
traversarea se realizează perpendicular pe monument pare să reprezinte o recomandare favorabilă.
Un şanţ atât de îngust, aici, nu putea reprezenta decât un şanţ de scurgere a apei, aflându‐ne într‐o
poziţie în care valul merge pe curba de nivel, având în spate povârnişul care urcă spre cota 1117, iar în
faţă văioaga adâncă a unui torent, şanţul aflându‐se exact în axul torentului.
O a doua observaţie tehnică, legată de acelaşi tronson de la nord de drum, este că aici proiectanţii au
dorit să folosească torentul de care tocmai vorbeam, dinspre vest, pentru a ocupa poziţii dominante, în
spatele lui, însă un detaliu de proiect ni se pare defectuos, fiindcă curbura dealului permitea
adversarului să se apropie până la 50 de paşi, fără a putea fi văzut de apărătorii din faţă, ci doar de cei
din lateral.
O a treia observaţie tehnică se referă la distanţa între cele două şanţuri. Am măsurat‐o pe fotografii în
mai multe puncte şi ea pare constantă, în jur de 5,5 m (rezoluţia fotografiei este la 0,5 m). Cu
certitudine această distanţă este mai mare, de 6 sau chiar 6.5 m, dar totdeauna în acelaşi loc, anume pe
virajele în buclă ale celor două anexe din sud. Nu este foarte clară motivaţia acestui fapt, care pare
premeditat şi realizat sistematic. Desigur, tradiţia antică (romană!) era ca drumurile să fie mai largi în
viraje, pentru ca să se poată circula mai repede24; acest fapt poate fi inteligibil pentru o trupă care nu
acoperea la densitate optimă toată lungimea de fortificaţie de câmp, deci trebuia să fie capabilă să se

planul de la fig. 319). Există însă o diferenţă considerabilă: la Muncel distanţa între palisade este de 14‐15 m
(măsurătoare pe ortofotografie), acelea fiind deci construite independent.
Legile constitutive ale Republicii, Cele XII Table, au prevederi exprese pentru drumurile publice (VII, 6:
„drumul va avea lăţimea de opt picioare, dar acolo unde îşi schimbă direcţia – şaisprezece”; traducerea engleză
la http://avalon.law.yale.edu/ancient/twelve_tables.asp), ceea ce presupune că schimbarea de direcţie nu era
realizată printr‐un racord, ci prin schimbarea unghiulară a direcţiei, prevederea legală ţinând cont de necesitatea
păstrării vitezei de deplasare pe tot parcursul drumului.
24
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mişte repede în lungul ei, între palisade, fiindcă nu este clar dacă, dar mai ales câte porţi existau spre
est, ca să poată circula pe exteriorul construcţiei; această problemă se agrava în anexele şerpuite, care
cu siguranţă nu aveau porţi, unde circulaţia se putea face doar între palisade. Prin prisma acestei
situaţii, intervalul lăsat luptătorilor este oricum mult prea modest. Chiar dacă spaţiul dintre palisade
era de minim 2,79 m (cum sugerează fig. 4), poate mai mare în anexe, eventuala necesitate de a trece
doi oameni înarmaţi unul pe lângă altul, în fugă, într‐un culoar atât de îngust, crea serioase riscuri de
rănire reciprocă; dar... mai conta?
Figura 5. Tronsonul
nordic al barajului de
la Poiana Omului, cu
şanţul de scurgere.
Vedere spre sud‐vest.
Toponimul Poiana
Omului este alocat pe
hărţi înălţimii aflate la
vest de acest punct (în
dreapta imaginii).

Nu putem încheia prezentarea perieghezei în zona Poiana Omului fără a aminti alte câteva puncte
atinse în zonă. Este vorba, în primul rând, despre poziţia de la Chicera Izvorului. La cca 150 m vest de
vârf, fusese sesizată pe ortofotogramă o urmă lungă de 343 m, orientată nord‐sud, care putea fi un
baraj al drumului de plai. De aici, mergând spre est, începe culmea Rudelor, care duce spre culmile
Munţilor Şureanu, cale ocolită, lungă şi grea, care scoate însă călătorul – paşnic sau nu – pe crestele
aflate deasupra capitalei dacice. Ceea ce observaserăm noi, însă, s‐a demonstrat un drum de căruţă,
puţin umblat, deci fără aspectul tipic drumurilor de astăzi (cu contraste puternice de culoare). Cu
acest prilej am constatat, puţin uimiţi, privind spre sud, că traversarea Văii Ohaba‐Ponor, la acest
punct, este departe de a fi o problemă. De acolo drumul merge spre sud, peste creasta destul de
blândă de la Vârful Paltinului (1095,6 m), apoi, prin Dealul Mătuşanului (111,7 m)25, trece la sud de
Fundătura (Ponorului) şi merge spre vest, spre satul Federi. Interesant de constatat, din dreptul
acestui sat există nu mai puţin de trei căi strategice spre nord‐est, prin Ponorici, prin Dealul Plopilor şi
prin Dealul Mătuşanului. Dacii, într‐adevăr, aveau o problemă; arheologii – la fel, fiindcă doar una
dintre cele trei variante este documentată cât de cât.

25

Atenţie la constanţa vârfurilor, ceea ce justifică oarecum descrierea de „podiş”, sau „platformă”.
10

ESTuar| nr. 1, aprilie 2013

LUNCANI (I)

În fine, s‐a realizat o cercetare a colţului de SV al Poienii Omului, inclusiv în pădurea de la vest de
Dealul Rotunda; motivul căutării este chiar terenul plat, pe care se poate amenaja fără probleme un
castru. Există în zonă mai multe posibilităţi de amenajare a unei tabere romane de noapte (sau luptă),
iar ea ar fi trebuit, credeam noi, să fie acolo, la mai puţin de 1 km de blocajul dacic. Nu am găsit însă
nimic, ceea ce este suspect (au urmat romanii altă rută decât cea amenajată defensiv de daci?). A fost
controlată şi marginea estică a pădurii de sub Dealul Rotunda, cea de lângă anexele barajului dacic,
dar acel teren se preta doar unor amenajări de luptă (baraje de regrupare, de exemplu), nu însă şi
pentru un castru. Singurul lucru găsit în partea estică a pădurii au fost nişte tranşee din Primul Război
Mondial; judecând după direcţia de tragere, sunt tranşee făcute de armata română.
Zona Târsa

Figura 6.
Harta generală a zonei
investigate în perimetrul
satului Târsa.

Pentru călătorul de astăzi, instalat confortabil într‐o maşină de teren, drumul modern – dar în sensul
de acces forestier – de la Boşorod la Târsa nu este un drum foarte greu, nici foarte lung, dar cumva
chinuitor; nu se chinuie călătorul, ci maşina, eventual şoferul. Motorul gâfâie pe pante aspre, roţile
alunecă pe pietriş, iar întâlnirea cu altă maşină poate fi o problemă, fiindcă două automobile nu prea
trec unul pe lângă altul şi, mai ales, nu oriunde. Dacă însă ne‐ar fi spus cineva, la ieşirea în creastă, că
de la Boşorod la Vârful Secuiului sunt, în linie dreaptă, numai 5,8 km, am fi considerat comunicarea o
glumă reuşită. Diferenţa altimetrică între Boşorod şi „platoul Târsa” este de peste 600 de metri; pentru
comparaţie, diferenţa dintre Poiana Braşov şi Braşov este de 420. Dacă pentru maşinile de astăzi
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problema poate să nu pară mare, pentru vechile comunităţi montane ea presupune o anume izolare şi
condiţii climaterice deosebite, cu temperaturi medii considerabil mai mici şi ierni lungi, de 4‐5 luni26.
Obiectivele noastre în zona satului Târsa – un sat mare, dar foarte dispersat, care are, poate, 50‐60 de
gospodării, dintre care unele părăsite – erau multiple. Desigur, obiectivul principal era castrul roman
de la Târsa, despre care multă lume scrie, dar despre care indicaţiile topografice erau şi puţine şi – s‐a
arătat apoi – nici foarte clare. În pregătirea perieghezei, „periaserăm” cu atenţie zona, pe
ortofotografii, notând tot ceea ce părea ciudat, suspect, sau de verificat. Nu am văzut toate punctele de
interes pregătite, dar am bifat ceea ce reprezenta, pentru noi, partea esenţială. Câteva dintre aceste
puncte sunt notate la fig. 6. Privită de la distanţă, zona satului Târsa oferă iluzia optică a unui podiş,
pentru bunul motiv că partea sa superioară, lungă de aproximativ 5 km, pe o axă VNV‐ESE, are cote
foarte asemănătoare, între 890 şi 950 m (fig. 7). Ajuns însă în apropierea Vârfului Secuiului –
poziţionat la capătul de vest al „platoului” – călătorul îşi ajustează impresiile, fiindcă peisajul
„strânge”, drumul fiind flancat de pante aspre, împădurite, tăiate de văi adânci. Această strânsoare
slăbeşte într‐un singur punct, în zona castrului de marş.

Figura 7. Fotografie a Platoului Târsa (între săgeţi).
Vedere de la Poiana Omului (cota 1117), spre nord‐vest.
Vom începe expunerea exact în ordinea în care obiectivele au fost vizitate, fiindcă se întâmplă să aibă
sens.

Temperatura medie anuală scade la fiecare sută de metri altitudine cam cu o jumătate de grad Celsius,
informaţie care poate fi găsită în oricare manual de geografie (cu variaţia 6o C la 1000 m); o diferenţă de
altitudine de 600 de metri înseamnă o temperatură medie anuală mai mică cu cca 3 grade, ceea ce poate însemna
diferenţe considerabile de mediu ambiant şi tip de economie. O astfel de diferenţă există, de pildă, între
Bucureşti şi Suceava (http://www.meteoromania.ro/anm/?page_id=114).
26
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Târsa – Vârful Secuilor
Accesul pe platforma satului Târsa sau, altfel spus, pe plai, se face cu doar 200 de metri înainte de
primul obiectiv, pe care l‐am numit simplu, blo cajul 1 de la Târsa; plai – adică un loc despădurit, în
poziţie înaltă, întins uneori pe spinările drumurilor de coborâre, pe cumpăna apelor. Aici cota este
puţin peste 900 de metri. Ceea ce observasem pe ortofotografie fusese un V cu vârful întors spre nord,
exact în dreptul drumului. Braţul care merge spre SE ar putea fi pus eventual în legătură cu o
gospodărie aflată ceva mai departe de drum (vezi fig. 8). Braţul dinspre SV nu se vede, pe fotografie,
decât 31 de metri dincoace de drum, intrând apoi în pădure; traseul este completat, prin pădure, cu
puncte GPS, ieşirea din pădure fiind din nou vizibilă pe ortofotoplan 226 m spre SSV, mergând în
direcţia unei gospodării (în afara planului). Ar putea fi deci şi acest braţ în legătură cu o gospodărie?
Puţin probabil, din mai multe motive: în primul rând, există un drum normal, care se desprinde din
drumul principal, aproape 300 de metri mai la sud, ducând la aceeaşi gospodărie, dar firesc, umblând
pe cota de nivel, nu coborând şi urcând 30 de metri (pe altitudine!); acest braţ de V nu pare să fi fost
folosit recent, nu are lăţimea şi profilul tipice unui drum.
Figura 8.
Planul de
situaţie de la
primul baraj de
la Vârful
Secuiului.
Vectorizare
cote după
DTM;
reprezentare
obiectiv după
ortofotografie
şi GPS.
Sunt indicate
poziţiile celor
două secţiuni
topografice
reprezentate la.
fig. 9
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Fiindcă fotografiile pot fi doar parţial lămuritoare, am realizat, pe ambele părţi ale drumului, câte un
desen de profil altimetric peste fiecare braţ a ceea ce, aparent, ar putea fi un blocaj de creastă.
Secţiunile au fost realizate destul de improvizat, cu ajutorul a două rulete, dar era unicul mod de a
reprezenta, cât mai obiectiv, ceea ce vedeam. Prima secţiunea topografică, la vest de drum (fig. 9),
reprezintă o pantă relativ lină, în apropierea coamei dealului, cu o denivelare scurtă, ca o terasare,
care însă nu are o lărgime mai mare de 1,7 m. Pentru un drum de căruţă este periculos de puţin, dar
pentru o potecă este prea mult. Am întrebat un localnic care trecea pe acolo cum îşi explică
configuraţia terenului; acceptând obiecţiile noastre la definiţiile „drum de căruţă”, respectiv „potecă”,
a propus un drum de scoatere a buştenilor din pădure. A fost însă de acord cu noi că un astfel de
drum ar fi trebuit să arate albiat, nu plat.

Figura 9. Vârful Secuilor, blocaj 1. Secţiuni altimetrice de o parte şi de alta a drumului.
Dacă secţiunea de la vest de drum nu este cu totul lămuritoare, cea de la est este mult mai interesantă
(fig. 9). În această parte de drum fiind cota naturală maximă a secţiunii noastre, drumul actual este
prevăzut cu rigolă, pământul scos fiind depus alături. Câţiva metri mai jos se vede o modificare mult
mai amplă a reliefului natural, respectiv un drum lat de aproape 4 m, urmat de un val bine profilat,
după care terenul revine pe curba naturală a dealului. Acest drum este însă puternic înclinat spre vest,
fiind destul de incomod pentru o căruţă, iar contra‐panta, la drumurile ţărăneşti, este un lucru foarte
rar. Alveolarea marginală se poate pune pe seama apelor pluviale, întrucât terenul pe care merge acest
drum este în uşoară pantă descendentă spre sud‐est, în ciuda curbelor de nivel de pe DTM (reproduse
şi de noi la fig. 8) care sugerează paralelismul.
Asimetria celor două amenajări este probabil lucrul cel mai interesant, şi în ipoteza că ar fi banale
amenajări ale sătenilor, şi în ipoteza barajului de creastă. Dacă am vorbi despre drumuri ale
gospodarilor, atunci profilele celor două amenajări ar fi trebuit să fie asemănătoare, drumurile fiind
14
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faţă în faţă, teoretic cooperând la realizarea aceleiaşi rute de traversare a drumului principal de plai.
Dacă vorbim despre un baraj de creastă, asimetria însă are sens. La braţul vestic al barajului, mai jos
de secţiunea noastră, panta medie a terenului este de cca 13o, însă numai pentru alţi 20 de metri,
fiindcă apoi panta devine rapidă, respectiv cca 38o, fiind impracticabilă militar. Faptul este valabil pe
tot flancul stâng al apărării, pe toată lungimea lui, adversarul având un acces foarte dificil, apoi de
urcat o pantă abruptă de 50 de m altitudine, pe o lungime în plan de numai 76 de m. Din contră, panta
de 18o de la est are curgeri similare şi mai jos, acest flanc fiind, clar, mult mai avantajos pentru a
încerca spargerea blocajului. Acest fapt ar explica de ce, posibil, această palisadă ar putea fi
prelungită, după un cot în unghi drept, spre NV (v. fig. 8), încă vreo 300 de m, fapt vizibil din şosea.
Poziţionarea acestui segment aduce aminte de segmentul din pădure, de la Poiana Omului, care
evoluează similar, pe o spinare de deal, în faţa unei văi. Din nefericire, nu am avut acces în zonă,
gospodarul fiind plecat, iar drumul – blocat cu porţi de lemn. Desigur, nu excludem ca totul ipoteza ca
denivelările studiate să fie rezultatul unor amenajări paşnice, doar că poziţia este una deosebit de
avantajoasă pentru o armată care se apără în munţi, în inferioritate numerică şi calitativă, iar acest
lucru se înţelege mult mai uşor în teren, decât pe ortofotografii şi modele 3D.
Evident, o periegheză nu are totdeauna mijloacele necesare pentru a da răspunsuri tranşante, pe care
le putem aştepta eventual de la un sondaj arheologic. Noi ne‐am propus doar a indica acele locuri
unde astfel de verificări ar fi binevenite, cu eforturi minime.
Acest presupus baraj de creastă se află la doar 300 m nord de Vârful Secuiului, care are o poziţie
superioară (cota 948), fiind un excelent post de observaţie şi comandă; acolo însă un baraj nu poate fi
realizat, sau nu atât de economic, locul fiind mult mai larg.
În zona Vârfului Secuiului s‐au realizat în anul 2007 lucrări de supraveghere arheologică (Ferencz et
al. 2008), în punctul Dealul Grosului (probabil înălţimea aflată imediat la SV de Vf. Secuiului), având
drept rezultat descoperirea a două locuinţe de suprafaţă incendiate, de epocă dacică, evenimentul
fiind datat probabil în epoca războaielor dacice.27
Figura 10.
Planul de situaţie de la al
doilea baraj de la Vârful
Secuiului. Reprezentare teren
după DTM; reprezentare
obiectiv după ortofotografie.

Vezi însă şi Florea 1987, 87. Din zona Vf. Secuiului provine şi un tezaur monetar din sec. I a. Chr. (Glodariu et
al. 1996, 170).
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La alţi 400 m sud‐est de Vârful Secuiului ortofotografia indica un alt punct de interes. Este, spunem
noi, cu destule semne de întrebare, blocajul 2 (fig. 10). Locul se află la doar câţiva metri de o
bifurcaţie a drumului principal. Venind dinspre vale, ca noi, drumul din stânga merge spre nişte
gospodării din nord‐vestul satului, în timp ce drumul din dreapta merge spre şcoală şi biserică, adică
spre centrul simbolic al comunităţii. La sud de acest drum din urmă se află ceva care seamănă cu ceea
ce am văzut la secţiunea de la vest de blocajul 1. Amenajarea duce, aparent, către nicăieri, respectiv
către un pâlc de copaci, dincolo de care nu se mai vede. Poziţionarea este, militar vorbind, corectă: la
nord de drumurile pomenite mai sus panta este foarte repede, aşa că presupusul blocaj este poziţionat
pe singurul segment pe care o coloană militară ar putea înainta spre Sarmizegetusa. Este posibil,
urmând regula de la barajul 1, ca la traversarea cotei maxime, în dreptul drumului actual (şi,
neîndoielnic, şi vechi), barajul să facă unghi, închizându‐se spre est, în lungul curbei de nivel, în
uşoară coborâre; ulterior, această amenajare a fost transformată în drum local, ca şi în cazul anterior
(revezi fig. 9). Acest drum secundar, însă, este mult mai umblat, aşa că a şters eventualele urmele ale
vechii amenajări.
Figura 11.
Căi de acces spre Vârful
Secuiului, de la nord.
Reprezentare 3D a reliefului
(DEM). Căi de acces în poziţii
înalte (peste 90% sunt căi reale,
practicabile astăzi).
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Ce anume direcţie strategică închidea barajul (sau barajele) de lângă Vârful Secuilor? Pentru a
răspunde la întrebare este foarte util un model digital al terenului, peste care să suprapunem câteva
locuri de interes. La fig. 11 este prezentată secvenţa montană cuprinsă între Valea Grădiştii, la est, şi
Valea Luncanilor, la vest, respectiv toată zona de la nord de Târsa. Accesul cel mai scurt şi mai uşor,
cu pante mai blânde, este cel de la Blidaru; acesta era, probabil, şi pentru daci, în vreme de pace, şi
pentru romani, traseul cel mai obişnuit din câmpia Mureşului spre capitala regatului dacic,
Sarmizegetusa Regia28. Construcţia cetăţii regale de la Blidaru pare a fi explicată exact de acest fapt.
Este de presupus că aceasta a rezistat mai mult decât dava de la Costeşti, atât din motive operaţionale
(Costeşti este la intrarea în vale), cât şi de tărie a fortificaţiei. În această situaţie, este de presupus că
prima unitate militară care s‐a îndreptat spre Târsa venea de la Costeşti (sau similar), nu de la Blidaru.
Prin comparaţie, drumul de la Costeşti la Vârful Secuilor29 este mult mai lung şi mult mai greu pe
prima lui jumătate, înainte ca poteca să iasă în creasta care urcă muntele de la sud spre nord. Acest
drum pare să excludă trupele grele, artileria şi cavaleria romană tradiţională. Privind însă fig. 11
vedem că exista o variantă de ocolire a Costeştilor, venind chiar de pe valea Grădiştii, dinspre castrul
de la Bucium30, alegând drumul de creastă în dreptul cotei 322, mergând prin Vârful Curăturii, până la
Vârful Chicera, unde se întâlneşte cu calea care vine de la Costeşti. Traseul nu este greu, ca nivel
general de dificultate, însă este, în condiţii de munte, prea lung pentru o zi de marş31, respectiv peste
13,5 km (măsuraţi pe cale). De aceea, vom putea eventual vorbi despre utilizarea acestui traseu al unei
armate romane numai după ce producem proba că l‐au folosit. Traseul este aproape complet
împădurit şi nu poate fi studiat pe ortofotografii, dar zona vârfului Văgău (781 m) pare cea mai
propice pentru aşezarea unei trupe mai mari de 500 de oameni, având un platou mai larg; acest punct
se află însă la sud de intersecţia drumului care vine de la Costeşti. Oricum ar fi, o amenajare militară

Surprinzător, istoricii şi arheologii români nu par conştienţi de acest fapt – decât, poate, cu excepţia lui Al.
Ştefan (2005, 156), care este mai degrabă oscilant; astfel, în comentariul la fig. 65 se referă la Valea Grădiştii ca la
culoarul de acces spre Sarmizegetusa Regia, însă revine la comentariul figurii 66 cu opinia că drumul de creastă
spre capitala dacică era „cel avantajos”. Opinia noastră este că dacii nu deţineau nici motivaţia, nici forţa, nici
tehnologia (sau poate doar tradiţia, dar este cam acelaşi lucru) necesară pentru construcţia unui drum de vale, în
munte, lung de peste 10 km (gândind doar până la Grădiştea, de unde ar exista variante de coastă). Dincolo de
astfel de consideraţii, nu putem exclude existenţa unui drum dacic de vale, dar excludem ipoteza utilizării lui de
către romani, în condiţii de război, fiind un traseu sinucigaş, care anulează toate avantajele tipice armatei
romane.
28

29 În descrierea drumurilor din Valea Grădiştii spre Platoul Luncanilor, vechea literatură pare a ignora complet
variantele de drum prin Vârful Secuilor, vorbind (precum Daicoviciu, Ferenczi, 1951, 47) doar despre drumul de
la Blidaru la Târsa, şi despre alte variante aflate încă mai la est, presupunând, deci, că Valea Grădiştii era
utilizabilă între Blidaru şi satul Grădiştea.
30

Dacă va fi existat ca un castru de marş, fiindcă din documentaţia existentă nu rezultă.

Nu ne referim doar la dificultăţile normale ale oricărui drumeţ pe munte, ci în mod specific la cele întâmpinate
de o trupă militară aflată în teren inamic. Locurile strâmte obligă militarii să meargă în şir indian, ceea ce face ca
cea mai disciplinată trupă, ţinând distanţa de 4 m un militar de altul (e foarte greu...), să se întindă pe 4 km dacă
sunt 1000 de luptători (plus animale cu merinde, plus cărăuşi şi servi...). O asemenea dispersare este foarte
periculoasă, ceea ce ştie oricare ofiţer, dacă nu oricare militar. Este de presupus că trupele din faţă le aşteptau pe
cele din spate, ori de câte ori terenul permitea acest lucru, folosind astfel de pauze forţate pentru a cerceta faţa şi
a asigura flancurile. Astfel de dificultăţi sunt mai mari la piciorul muntelui decât pe creastă, din cauza pantelor
severe, a pădurii şi lipsei de vizibilitate. Este exact situaţia drumurilor discutate aici.
31
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romană „de câmp” ar trebui să existe undeva la nord de Vârful Secuiului, fiindcă orice armată
profesionistă încercă să‐şi asigure spatele, dar şi o eventuală retragere pe poziţii forte, în caz de eşec32.
Figura 12.
Secţiuni
altimetrice pe mai
multe variante de
acces la nord de
Vârful Secuilor.

În treacăt să spunem că şi drumul care începe de la Ocolişul Mic pare foarte bun, însă el presupune
acţiunea strategic independentă a unei armate care ar urca pe Valea Luncanilor, şi de câte ori
presupunem astfel de lucruri trebuie să reflectăm la dificultăţile de coordonare strategică a unor trupe
aflate la multe zeci de kilometri distanţă una de alta, dar lipsite de mijloacele de comunicare moderne.
Sincronizarea ar fi, atunci, exclusiv în mâna zeilor. Oricum, o astfel de ipoteză va deveni aproape o

ʺStrămoşii noştri considerau că un castru bine fortificat este aidoma unui port la mare, în care o armată se
poate mişca în orice împrejurare, de unde poate să iasă la luptă şi unde să se poată retrage din luptă, atunci când
este zguduită de furtună. De aceea, străbunii noştri, după ce îşi înconjurau castrul cu fortificaţii, îl întăreau şi cu
o pază puternică, deoarece oastea care era alungată din tabăra sa era socotită învinsă chiar dacă ar fi izbutit în
lupta dată pe câmpul de bătaie. O tabără este locul de primire a armatei biruitoare, de refugiu pentru cea învinsă
... Castrul este sălaş vremelnic, este a doua patrie a soldatului, parapeţii castrului sunt ca zidurile cetăţii, cortul
său reprezintă casa şi penaţii săiʺ T. Livius (XLIV, 39).
32
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certitudine dacă se va confirma existenţa unui castru de marş la Chitid33, dar probabil şi mai raţional
ar fi să admitem o singură direcţie de atac, dinspre Valea Luncanilor şi nu dinspre Valea Grădiştii.
Dacă consideraţiile de mai sus asupra variantelor de acces de la şes spre culmea care conduce spre
Vârful Secuiului au fost mai degrabă intuiţii – fie şi intuiţii servite de un model 3D, am încercat
obiectivarea discursului realizând mai multe profile de drum (fig. 12), cu referire la cursurile
inferioare, înainte de creastă; acestea pot ajuta cititorul în a‐şi folosi propria intuiţie. Am făcut însă mai
mult, extrăgând metadatele34 acestor profile în tabelul de mai jos.
Tabel cu variante de acces în creasta montană
de la nord de Vârful Secuiului

pornire

punct acces în
creastă

lungime
totală
(m)

unghi
mediu

unghi
maxim

lungime
drum greu
(m)35

procent
drum
greu

Costeşti

Vf. Chicera (nord)

3112

8.6

29.2

515

16.55%

Boşorod

Vf. Chicera (sud)

4371

6.02

32.9

333

7.62%

Ocolişu Mic

cota 642 (nord)

3382

4.52

16.6

46

1.36%

Bucium

cota 642 (nord)

7656

3.79

20.2

87

1.14%

În tabelul de mai sus sunt rezumate cifrele‐cheie ale ipotezelor de traseu, începând cu lungimea. De
real interes sunt cifrele referitoare la unghiul maxim, dar mai ales unghiul mediu, care reflectă fidel
aprecierile de mai devreme, în sensul că drumul de la Boşorod este greu, dar cel de la Costeşti este şi
mai greu, în medie. Lungimea drumului greu – considerat ca fiecare segment care depăşeşte o pantă
de 15o (aproape 17%) – este şi ea un indicator important: dacă drumurile de la Ocolişul Mic şi Bucium
au tronsoane de drum greu sub 100 de metri (ceea ce înseamnă că se pot găsi soluţii la faţa locului,
chiar şi pentru bagaje mai grele), cele de la Boşorod, dar mai ales Costeşti, nu lasă nici o speranţă, fiind
vorba despre drum greu de peste 330 m, cu pante maxime îngrijorătoare, în jur de 30o. Diferenţa
dintre cele două puncte de acces în creastă, respectiv cota 642 şi Vf. Chicera, nu reprezintă decât un
segment de creastă de cca 2 km, cu o diferenţă de nivel de cca 150 m şi o înclinaţie medie de 5,6o, drum
deloc uşor, dar păstrându‐se în caracterul rezonabil al drumurilor pe la cota 642, fără dificultăţi
deosebite. Toate acestea sugerează că pătrunderea unei trupe militare de o anume anvergură, cărând

Oltean 2012, 619‐621. Dimensiunile acelui castru, 350 x 90 m, sunt cel puţin neobişnuite, însă vizita la faţa
locului, în aprilie 2013, ne‐a convins că situaţia de acolo – care este mult mai complicată decât a văzut d‐l Oltean
– merită toată atenţia. În ceea ce priveşte grupajul de anomalii semnalate în zona Boşorod‐Vâlcele (idem, 621‐
622), deşi atribuirea acestora romanilor – aşa cum a încercat Oltean – nu se poate face în nici un caz, ele
reprezintă, alături de amenajările de la Chitid, un complex strategic care va schimba complet înţelegerea
războaielor daco‐romane.
33

Metadatele sunt, în cea mai uzuală definiţie (deloc lipsită de ambiguitate) „data about data”, adică date despre
date (informatice). O explicaţie ceva mai terestră este că obiectele „virtuale” (aşa cum sunt drumurile de munte
din aplicaţia noastră GIS) au proprietăţi (lungime, înclinaţie, orientare, grosime, culoare, etc), iar „metadatele”
sunt tocmai astfel de proprietăţi.
34

35

Toate segmentele cu pantă peste 15o. Pentru localizarea toponimelor revezi fig. 6.
19

ESTuar | nr. 1, aprilie 2013

TEODOR, PEŢAN, BERZOVAN

eventual şi ceva armament mai greu, era mult mai plauzibilă de la punctele de pornire mai
îndepărtate, precum Bucium sau Ocolişul Mic, decât din cele aflate mai aproape de Târsa.
Restul de drum, de la Vârful Chicera la Vârful Secuiului, reprezintă alţi 4 km de creastă, cu diferenţă
de nivel de 200 m şi un unghi mediu de 3,4o.
Revenind la periegheza din zona satului de pe platou, în zona intermediară între Vârful Secuiului şi
castrul de la Târsa am încercat să vizităm o poziţie notată pe harta de la fig. 6 „La Cercuri”. Ea se află
la peste 100 de m nord de drumul principal de plai, într‐o poziţie uşor mai joasă, şi ne‐a atras atenţia
datorită dispunerii neobişnuite a vegetaţiei, în trei cercuri concentrice, cu diametrele de aprox. 141,
131 şi 99 m. Conformaţii curioase ale pădurii se mai cunosc, cazul cel mai notoriu fiind fortăreaţa de la
Sarmizegetusa Regia, „cărările” în pădure fiind acolo motivate de existenţa unor ziduri de piatră late
de 3 m. Pe de altă parte, am mai observat – chiar în zona Vârful Secuiului – conformaţii interesante ale
pădurii, în forme elipsoidale, care ar putea fi puse în legătură cu curbele de nivel (eventuale terase?).
În cazul poziţiei de La Cercuri conformaţia vegetaţiei poate fi doar parţial explicată prin direcţia
curbelor de nivel. În mijlocul celor trei cercuri concentrice există un grup de 5‐6 construcţii actuale;
organizarea circulară a gospodăriei nu este însă un caz tipic în etnografia românească, motiv pentru
care configuraţia de acolo este suspectă. Din păcate, noi nu am reuşit să vedem terenul; din drumul
principal există două drumuri care duc La Cercuri, conform ortofotografiei; cel de vest pare părăsit,
fiind greu de găsit şi, oricum, închis cu grad; cel de est este vizibil, dar închis cu poartă36. Gospodarii
de La Cercuri nu erau la domiciliu, iar vecinii de la poarta de acces ne‐au interzis cercetarea în zona de
interes. Coordonatele geografice ale centroidului sunt 45.63586381° N, 23.15179236° E. A trebuit să ne
mulţumim, în zonă, cu frumoase fotografii spre Ţara Haţegului, care poate fi de aici supravegheată în
cea mai mare parte a sa.
Târsa – castrul de marş
Poarta interzisă se află la 375 m vest de şcoala din Târsa. Aici călătorul ar trebui să găsească un castru
roman de marş. Deşi obiectivul are ceva notorietate, se găsesc puţine indicaţii sau descrieri clare. Al.
Ştefan (2005, 284), în general foarte bine informat, ajungând la subiectul Târsa, spune doar că zborul
programat în zonă nu s‐a mai făcut, abţinându‐se (pe bună dreptate) a urma descrieri confuze37.
Cea mai veche menţiune a castrului de la Târsa apare într‐un raport din 1803 al procuratorului fiscal al
domeniului Hunedoara, Paul Török, care spunea următoarele (traducere):
Chiar pe teritoriul Luncanilor, în munte, situat între această cetate (Piatra Roșie, n.trad.) şi Apa
Oraşului, se află un loc de fânaţ cuprinzând cca 4 iugăre, de forma unui trapez, înconjurat de valuri
(ridicături) de pământ şi numit tot Grădişte şi despre care se spune între ţăranii din vecinătate că acolo,
în trecut, din vremuri imemoriale, se ţineau târguri.38

Închiderea unor drumuri publice (cel puţin în sensul că condiţionează trecerea în zone fără alternativă) există
peste tot în Platforma Luncani, de pildă la Alun, lângă Piatra Roşie. Întrebând de ce se închid acele porţi, dacă
sunt pe căi publice, ni s‐a răspuns că este o măsură destinată a împiedica animalele să iasă. Este clar că distincţia
între „public” şi „privat” nu este foarte clară acestei populaţii.

36

Ştefan 2005, 284. Singura specificaţie utilă este menţionarea „decroşului” unei laturi vizibile (desigur, cea de
sud), conform fotografiilor aeriene pe care (totuşi) le avea. Vom vedea că este adevărat.
37

38

Pentru originalul în latină vezi Jakó 1971, 442. Vezi şi Daicoviciu et al. 1989, 129.
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Daicoviciu şi Ferenczi furnizau în 1951 (48‐49) următoarele amănunte: „în dosul şcolii, la cca 10 paşi,
se văd foarte clar trei laturi ale unui castru roman de pământ”, dar măsurau doar două, pe cea de est39
(100 m) şi pe cea de sud (240 m)40; cât despre celelalte, ele „nu pot fi decât numai cu aproximaţie
calculate”. Mai aflăm că s‐au făcut „câteva sondaje” peste una dintre laturi (sud? unde?) şi în interior,
care ar fi confirmat caracterul provizoriu al amenajării. Grosimea valurilor ar fi fost de 8 m, înălţimea
variind între unul şi doi metri. Aceasta este, în esenţă, informaţia cu care călătorul de astăzi pleacă la
drum.41

Figura 13. Planul general al castrului de la Târsa. Cu haşuri – zone împădurite. Curbele de nivel după DTM.
Clădiri şi drumuri după ortofotografie. Monumentul este reprezentat după date GPS corectate pe ortofotoplan.
Legenda clădirilor: 1 – biserica; 2 anexă a bisericii; 3 – şcoala veche; 4 – şcoala nouă.
Foarte recent, entuziastul Dan Oltean (2012, 618) propune dimensiuni de 340 x 100 m, „documentând”
cu o fotografie aeriană oblică (idem, ilustraţia i.c. 77) de la nord‐vest, obiect pe care, în sine, nu se pot
face măsurători. Oricum, dat fiind că am avut posibilitatea de a compara această fotografie cu
ortofotografia, putem să spunem că propunerea grafică a lui Dan Oltean – care „reconstituie” ceea ce

39

Mai probabil vest.

Dimensiuni care concordă, surprinzător, cu suprafaţa menţionată de procuratorul maghiar, fiindcă 100 x 240
m înseamnă 2,4 ha, în timp ce patru iugăre înseamnă 2,31 ha. Şi mai surprinzătoare este însă absenţa notei
arheologilor asupra planului trapezoidal, fiindcă doar aşa cele două suprafeţe ar fi putut fi în concordanţă...
Singurul lucru cert este că starea de conservare a monumentului era deja una precară.
40

Există o lungă listă de ocurenţe ale castrului de marş de la Târsa în literatura de specialitate (o listă incompletă:
Daicoviciu et al. 1989, 64, 172, 197‐198, 250; Ferenczi 1979, 133; Florea 1987, 87; Glodariu et al. 1996, 169‐170;
Mărghitan 1975, 38; Popa 2002, 196; Tatu, Moraru 1983, 158; Tatu et al. 1991, 101), însă par a se rostogoli, în
esenţă, aceleaşi informaţii.

41
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nu este evident, prin linie punctată – este aproape de adevăr şi de planul pe care îl vom prezenta ceva
mai jos, doar că dimensiunile sunt altele42.
Indicaţia lui Daicoviciu, cu cei 10 paşi în spatele şcolii, era probabil adresată neaveniţilor (precum
arheologii de la Bucureşti). Între râpa din spatele şcolii şi cea din faţa şcolii sunt cu totul vreo 80 de
metri, deci nu aveţi a căuta castrul în „dosul” şcolii. Astăzi se văd acolo două clădiri: şcoala nouă, mai
lungă şi mai la stradă, şi şcoala veche, cu totul de lemn, mai mică, ascunsă în spatele curţii, spre est,
rămasă încă în picioare printr‐un miracol. Cei „10 paşi” sunt iniţiatici, nu o unitate de lungime a
distanţei, precum „cele două ceasuri de drum” ale ciobanilor, pe care le termini la asfinţit, dacă ai
noroc. Castrul se află, în fapt, vreo 10 paşi în spatele bisericii, nu ai şcolii, adică spre est, nu spre sud.

Figura 14. Castrul de la Târsa – secţiuni altimetrice. Vezi şi fig. 13.
În fine, călătorul care a trecut de liziera de copaci din jurul bisericii ajunge într‐o poiană largă (fig. 13).
Înspre dreapta, spre sud, se vede singurul reper clar, respectiv o parte a laturii meridionale, pe o
lungime de 130 m, după care valul este tăiat de drumul în curs de modernizare, la momentul vizitei
noastre. Valul se conservă foarte bine la colţul de SV (vezi fig. 14), pe cca 1 m înălţime, fiind tăiat
imediat la vest după colţul rotunjit de drumul actual către sud (spre Dealul Porcului, pe direcţia Piatra
Roşie); situaţia ne ajută să înţelegem unde este latura de vest, complet mascată de liziera de copaci
plantaţi în spatele bisericii, cam la... 10 paşi. Undeva acolo, în spatele altarului, se află jumătatea laturii
de vest (latura scurtă, teoretic simetrică), dar intrarea în castru nu este evidentă. Imediat la nord de
acest punct valul este încălecat de drumul principal al Târsei, venind de la Vârful Secuiului şi
Dată fiind asemănarea cifrelor, credem că Dan Oltean nu a măsurat nimic, notându‐şi greşit dimensiunile citite
la Daicoviciu (240 x 100), teoretizând apoi eroarea şi oferindu‐şi analogii de castre de 3,4 ha (idem, 618) sau
ipoteza „înfrăţirii” castrelor de la Chitid (3,5 ha) şi Târsa, folosite, desigur, de aceeaşi trupă. Nu este însă singura
eroare de gen. În textul descriptiv al ilustraţiei citate spune că „latura lăţimii” ar fi orientată 71o (ENE); aceasta
este, de fapt, orientarea laturii de sud, care este „a lungimii”.
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mergând spre Prihodişte. Speculativ şi provizoriu, desigur, putem presupune că drumul actual trece
exact pe traseul drumului antic, şi că poarta de vest ar fi fost plasată asimetric43. Vom vedea că acest
castru de marş are foarte multe neregularităţi, derapaje de la modelul tradiţional, aşa că o poartă
asimetrică pe flancul de vest nu ar fi decât încă o excepţie. În fine, urmărind traseul valului laturii de
vest, dincolo de drum, găsim o „dâlmă” (în limbajul locului, folosit şi de arheologi), în prelungire, pe
partea nordică, tot sub o perdea de copaci, apoi colţul rotunjit de NV. De aici putem urmări latura de
nord pe o lungime de 48 m, valul fiind aici foarte discret. Din acest punct, traseul normal al valului
este întrerupt de o ravenă destul de largă şi adâncă. Acum putem înţelege mai bine de ce înaintaşii
noştri au văzut trei laturi, dar au măsurat doar două; fără GPS şi fără ortofotografie este greu de mers
mai departe.
Ne întoarcem cu descrierea pe latura de sud, cea mai bine conservată44. La 30 m est de colţul de SV al
castrului apare, curios, o poartă. Ea se află exact în faţa unei viroage adânci, care se dezvoltă pe
direcţia SSE. Teoretic, poarta de vest este decumana, atât după teoria generală a castrelor, dar şi după
poziţionarea reală a adversarului (spre est); poarta principală dreaptă ar fi trebuit să se afle, teoretic,
cca 100 de metri mai la est45. Iată însă că avem o ieşire (secundară?) acolo, lângă colţul de SV, în faţa
viroagei, care ar trebui să conţină şi apă în anii mai ploioşi, câtă vreme este ocupată de arbuşti.
Motivul ar putea fi, simplu, accesul la apă; un motiv secundar, dar interesant, este că în faţa unei astfel
de porţi (care are în faţă o viroagă în axul accesului) nici un inamic nu ar fi putut să maseze trupe,
pentru a forţa intrarea; pe această poartă se intră disciplinat, în şir indian, şi atât...
La est de poarta de la viroagă, latura de sud îşi corectează uşor direcţia (cam 4 grade mai spre sud),
evoluând tipic, rectiliniu, pentru alţi 97,5 m. Şi acest segment se conservă relativ bine, şi aici au fost
plantaţi, din loc în loc, copaci pe coama valului, dar cam jumătate dintre ei sunt acum tăiaţi la nivelul
solului. La 36 m est de poartă am realizat o a doua secţiune topografică (fig. 14, jos). Starea de
conservare a valului este mai slabă decât la colţul de SV, lucrarea genistică păstrându‐se pe o înălţime
de 1,43 m deasupra şanţului, dar numai 0,27 m faţă de interiorul castrului. Lăţimea valului – calculată
funcţie de alterarea curbei naturale – este de 5,18 m.
La 133 m de colţul de SV, valul este tăiat de drumul spre Prihodişte şi Grădiştea de Munte; drumul
actual coboară într‐o şa, dar latura castrului continuă spre ENE, urmând aproximativ curba de nivel.
Ruptura realizată de drumul actual este foarte largă, traversarea realizându‐se în unghi foarte ascuţit
(cca 16o). Dincolo de drum apar perturbări puternice, probabil rod al unor intervenţii mecanice mai
vechi, zona fiind în plus ocupată de arbuşti; pentru un interval de 43 de m valul sudic este complet

Presupunerea are sens câtă vreme drumurile montane tradiţionale folosesc relieful, nu îl modifică; un drum
practicat printr‐o poartă deja existentă este cel mai natural lucru pe care îl putem presupune. Pe de altă parte – a
se observa că şi poarta decumană (NV) a castrului 2 de la Comărnicel este uşor dezaxată (vezi Ştefan 2005, 311,
fig. 153). Asupra abaterilor de la regulile castramentaţiei vom reveni mai jos.
43

Suficient de bine pentru a fi observată de amatori. ROAD 2012 plasează aici castrul de la Târsa, interpretând
această latură ca fiind latura de... nord! Curios este că autorii nu folosesc în acest scop toată latura vizibilă în
câmp, până la intersecţia cu drumul spre Prihodişte, ci doar o parte, imaginându‐şi centrul castrului spre sud,
acolo un se află acea viroagă adâncă...
44

Se cunosc castre de marş cu două porţi pe laturile lungi, dar este vorba totdeauna despre castre din altă clasă
de mărime decât Târsa, mult mai mari. Poziţionarea unei deschideri atât de aproape de colţul de SV sugerează
însă acest lucru, şi anume că ar exista o a doua poartă pe latura de sud.
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distrus. El se regăseşte însă dincolo de drum şi arbuşti, tot rectiliniu, dar cu direcţia modificată (79,44o,
faţă de 71,55o anterior)46. Acest unghi nu lasă nici un dubiu că a existat o poartă la intersecţia celor doi
vectori, iar acest lucru se întâmplă exact pe traseul drumului principal (există variante, le vom explica
mai jos). Axul drumului actual străpunge latura de sud a castrului la 143,3 m de latura de vest şi la 114
m de latura de est, praetentura (judecând după latura de sud...) reprezentând 0,44 din lungime47.
La nord de drum latura de sud a castrului se conservă destul de rău, fiind aproape invizibilă dinspre
interior şi uşor de confundat cu panta naturală privind de jos, dinspre drum. Nu există însă nici o
îndoială că acesta este traseul corect, iar o împrejurare anume ne‐a adus o nesperată informaţie.
Probabil că drumul nemodernizat face destule probleme localnicilor în anotimpul rece şi umed,
fiindcă în această zonă, unde drumul coboară destul de pronunţat, există mai multe variante de
ocolire a ceea ce bănuim noi a fi şleaurile de noroi. O variantă se află la sud de drumul principal, şi
pare versiunea de ocolire cea mai des folosită. Altă variantă de ocolire se află la nord de drum,
revenind la drumul principal în imediata apropiere a colţului de SE al castrului, comportând în partea
finală trei variante (două apar şi pe desenul nostru de la fig. 13). Trecerea repetată a roţilor diverselor
vehicule peste valul castrului a provocat stricarea lui parţială, dar şi dezvelirea de iarbă, permiţând
observaţii importante asupra structurii valului. Fotografia de la fig. 15 arată clar că ne aflăm într‐o
situaţie uşor surprinzătoare: nu avem acolo un val modest, realizat cu mijloace de campanie, având
înfipte pe vârf micile sudes (ţepuşe cu două vârfuri, pe care oricare militar le căra cu sine, în acest scop,
v. Connoly 1998, 135, 242), ci un val care conţine o palisadă în toată regula. Şanţul palisadei are cca 70
cm lăţime, stâlpii fiind groşi de cca 25 cm (unul se vede distinct în imagine), alunecaţi spre exterior, ca
urmare a presiunii valului. O asemenea construcţie se face în mult mai mult timp decât o după‐amiază
şi presupune intenţia de staţionare sezonieră. Informaţia ne ajută să nuanţăm precizările înaintaşilor
noştri, care, în urma unui sondaj de interior (şi de curtină??), au constatat caracterul provizoriu al
întăriturii de câmp. Desigur, un castru care a avut în interior numai corturi nu avea cum să lase urme
substanţiale, identificabile arheologic din abundenţă; amenajarea valului în jurul unei palisade
reprezintă însă neîndoielnic intenţia de a sta acolo mai multă vreme, în condiţiile unui război, deci a
unei insecurităţi evidente.
Colţul de SE al castrului mai mult se bănuieşte, decât se vede. Oricum, toată latura răsăriteană este
complet distrusă de numeroasele gropi individuale din Primul Război Mondial48. Locaşurile de
tragere se pot vedea în toată zona, dar sunt foarte frecvente la est de linia punctată de pe planul

46

Grade cu fracţiuni centezimale, conform practicii topografice actuale.

A se compara cu 0,34 la Jigoru, 0,32 la Comărnicel 1 (fără extensia nordică) şi 0,38 la Comărnicel 2, 0,35 la
Vârful lui Pătru (măsurători pe ortofotografie). Constrângerile de relief de la Târsa sunt însă mai severe, iar o
comparaţie formală directă cu celelalte patru castre amintite nu se justifică. Vezi mai jos notele despre castrul
Twyn‐y‐Briddallt.
47

Ele sunt orientate către răsărit şi miazănoapte, reprezentând poziţiile româneşti, la maximul progresului
teritorial, la începutul toamnei 1916; teoretic, cel puţin. În al Doilea Război Mondial nu au avut loc lupte
semnificative la sud de linia Mureşului. Cât despre Primul Război Mondial, monografia consultată (Constantin
Kiriţescu – Istoria războiului pentru întregirea României, Ed. Şt. şi Enciclopedică, 1989, vol. I, 238‐239) dă ca punct
maxim de înaintare a Armatei I, în sectorul Valea Jiului, pasul Merişor (care desparte bazinele Strei de Băniţa), în
preajma satului Pui. Dealul Pietrosu (despre care vom vorbi, mai jos, într‐un context similar) se află la peste 15
km NNE de Pui, în linie dreaptă, iar cel de la Târsa doar ceva mai puţin. Lăsăm clarificarea chestiunii istoricilor
militari mai familiarizaţi cu evenimentele veacului trecut.
48
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nostru, care reprezintă, totodată, limita terasei (nu foarte clară din reprezentarea cotelor de nivel),
panta devenind aici, spre est, destul de abruptă. Pe teren nu am mai reuşit să identificăm nici un
segment de val, deşi ştiam unde să‐l căutăm, fiindcă deja găsiserăm colţul de SE. Cele trei linii pe care
le puteţi vedea la fig. 13 nu reprezintă o linie punctată, ci urme ale fostului val depistate, cu destule
îndoieli, pe ortofotografie, după întoarcerea din periegheză.
Figura 15.
Castrul de la
Târsa – vedere a
urmelor
palisadei în
şleaurile de
tractor, în
partea estică a
laturii de sud.
Fotografie spre
nord‐vest.

Ne întoarcem la descrierea laturii de nord a castrului, cea mai problematică, lăsată în dreptul unei
văiuge, la 50 de metri de colţul de NV al castrului (fig. 13). Curbele de nivel – copiate de pe DTM – nu
reprezintă foarte fidel situaţia din teren49; acolo unde valul se întrerupe există o alterare clară de teren,
prin eroziune, evident după războaiele dacice. După ce văzusem deja celelalte trei laturi (din care,
desigur, doar două sunt clare), aveam o imagine despre forma şi orientarea castrului, aşa că ne‐am
întors pe latura de nord. Am regăsit valul, 54 de metri mai la est, ascuns sub un şir de copaci orientat
exact pe aliniamentul fortificaţiei50, dar cu direcţia modificată (57o, în loc de 67o pe segmentul vestic).
Intersecţia de la prelungirea celor două drepte cunoscute se produce la 83 m est de colţul de NV, exact
în mijlocul segmentului lipsă, pe cota minimă de nivel; intersecţia aceasta (imaginară) reprezintă locul
unde ar fi existat o poartă, pentru ca dincolo de ea direcţia valului să fie schimbată. Recunoaştem aici
conceptul neobişnuit, în general, dar conform cu cele întâmplate pe latura sudică, mai bine conservată,

Cu siguranţă că pentru asemenea detalii o hartă 1:5000 ar fi fost preferabilă, ca să nu vorbim de un model
LIDAR...

49

Copacii, deşi nu par foarte bătrâni, pot să fi existat şi pe vremea războiului mondial, fiindcă aliniamentul nu
este intersectat de gropi de infanterie, însemnând că se vedea distinct un rambleu, folosit de soldaţi ca atare
pentru protecţia individuală.
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respectiv o poartă în dreptul unui izvor, după care aliniamentul valului se schimbă, în dublul scop de
a păstra curba de nivel, dar şi pentru a câştiga un spaţiu util cât mai mare.
Avem acum ceea ce s‐ar numi o schiţă de plan general. Latura de vest are 100 de metri, aşa cum a
dat‐o şi Daicoviciu. Lungimea castrului – măsurată între mijlocul laturilor de vest şi est – este însă mai
mare, respectiv 249,5 m; eroarea este absolut de înţeles ţinând cont că bătrânii arheologi nu aveau
ortofotografii, ci rulete, iar măsurătoarea de lungime nu se putea face decât în lungul laturii de sud,
care măsoară, de fapt, 255 m. Este însă clar că şi ei au reuşit să urmărească valul de sud dincolo de
drum.
Laturile de sud şi nord sunt relativ paralele, dar numai pe primii 80 de m de la vest; după aceea,
ambele laturi lungi fac unghi divergent (în dreptul unor porţi, segmentele de val fiind drepte), latura
de est fiind aproximată la o lungime de 152 m. Preocuparea comandanţilor şi a gromaticilor de a oferi
trupei cât mai mult spaţiu, prin lărgirea laturii de est, se poate explica şi prin urmărirea cotei de nivel
şi păstrarea unei linii avantajoase de apărare, în poziţie mai înaltă, dar aceste explicaţii merg doar pe
laturile de sud şi nord. Latura de răsărit, aflată dincolo de o cădere bruscă de nivel, constituie proba
clară a necesităţii de a asigura spaţiu vital unui număr cât mai mare de oameni şi animale. Linia
punctată de la fig. 13 reprezintă marginea relativă a terasei, loc de unde panta spre est devine destul
de abruptă, zonă în care camparea oamenilor este nu imposibilă, dar mai dificilă. O presupunere mult
mai înţeleaptă ar fi ca partea în pantă, dinspre marginea de est, să fi fost folosită pentru animalele de
povară, dar nu cele ale subunităţilor regulate (care erau păstrate lângă corturile fiecărei subunităţi, v.
Connoly 1998, 137), ci mai probabil convoaiele de aprovizionare ale unor subunităţi de logistică. Am
arătat deja că fortul a fost în uz cel puţin un sezon, iar castrul a funcţionat probabil ca bază de
aprovizionare pentru unităţile din prima linie, dispersate spre Alun (deci Piatra Roşie) sau spre
Prihodişte (deci Poiana Omului sau Grădişte).
Fortul de la Târsa închide aproape 3 ha (2,94 ha măsurate pe val). În el puteau fi găzduiţi spre 2000 de
militari51, chiar excluzând extremitatea estică, unde am presupus animale de povară, adică efectivul
unei vexilaţii de o tărie apropiată unei treimi de legiune. Dimensiunea este sensibil mai mică decât a
castrelor cunoscute în zona montană înaltă52, iar diferenţa pare să aibă sens, dar sensul va fi mai bine
exprimat într‐un studiu de ansamblu, cu altă ocazie. În cazul Târsa, un castru mai mare nu se putea
face din lipsă de spaţiu, nici pe amplasamentul actual, nici pe un altul din zonă, iar locul, ca valoare
strategică, este cum nu se poate mai bine ales, de persoane care par să fi cunoscut foarte bine geografia
munţilor, sau care au avut ghizi cu asemenea cunoştinţe. Chestiunea suprafeţelor pe care un castru de
marş se poate organiza este pandantul discuţiei anterioare despre lărgimea căilor de comunicaţii, care,
aşa cum am văzut, nu credem că permit mişcarea simultană a mai mult de 1000 de militari în acelaşi
timp. Regruparea trupelor se putea face numai pe plai, în zona mai largă din jurul Vârfului Secuiului.

Keith Branigan (1980, secţiunea 1, pagina 2) face necesara diferenţă dintre spaţiul necesar unei unităţi militare
într‐un castru permanent, faţă de unul de marş. Astfel, dacă un castru permanent al unei legiuni ocupă cca 50 de
acri, un castru de marş al aceleiaşi unităţi are nevoie numai de 20 de acri, adică 8 hectare (vezi şi nota
următoare).
51

52 Jigorul Mare are 7,36 ha, Comărnicel 1 = 6,13, Comărnicel 2 = 6.93, Vârful lui Pătru = 4,94 ha (măsurători
proprii, după ortofotografie)... Ar fi de ţinut cont că acestea sunt suprafeţe măsurate în plan, în timp ce
gromaticii făceau măsurători pe suprafaţa bombată a vârfurilor de la Jigoru sau Comărnicel (în special 1, care se
află pe vârf), deci suprafeţele reale sunt ceva mai mari.
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Pe figura 13 mai apare un element care încă nu a fost explicat: în partea de est a castrului, de o parte şi
de alta a liniei punctate care simbolizează marginea terasei, se vede un rectangul cu colţurile rotunjite,
desenat cu linie întreruptă, cu dimensiunile maxime de 97 m (N‐S) şi 74 m (V‐E), închizând o
suprafaţă de 0,66 ha. Problema nu a fost identificată înainte de periegheză, nici în timpul cercetărilor
de teren, ci la momentul confruntării datelor culese în teren cu ortofotografia (pe care s‐a realizat,
practic, desenul de la fig. 13). Acel contur nu este foarte bine vizibil, deci nu există cu certitudine; o
verificare ulterioară va putea confirma sau infirma impresia că este o amenajare militară provizorie,
de pildă spaţiul de cazare al constructorilor castrului mare. El este aşezat simetric, jumătate pe terasă,
jumătate pe panta de la picioarele terasei, ceea ce reprezintă, trebuie să spunem, o opţiune greu de
înţeles.
Castrul de marş de la Târsa este unul dintre cele mai neregulate, găsind cu greu o analogie; ea totuşi
există, în Ţara Galilor, şi este nesperat de bună. Este vorba despre castrul de la Twyn‐y‐Briddallt53, a
cărui „diformitate” se datorează faptului că este construit pe o înălţime lunguiaţă, iar una dintre laturi
se arcuieşte pentru a ocupa vârful alăturat; se pot sesiza mai multe încălcări ale regulilor obişnuite ale
castramentaţiei, nu totdeauna din motive evidente. Astfel: poarta pretoriană este accentuat asimetrică;
porţile principale nu stau faţă în faţă; una dintre laturile lungi este unghiulară, de o manieră foarte
asemănătoare cu cele constatate la Târsa. Dimensiunile castrului sunt 396 x 181 m (o proporţie de
2,18:1, chiar ceva mai mare decât la Târsa), iar poziţionarea porta principalis dextra (cea stângă nu este
vizibilă, dar nu este oricum plasată simetric) pe lungimea castrului are proporţia 0,43 (faţă de 0,42 la
Târsa!). Porţile cu claviculae54 datează amenajarea cel mai târziu la sfârşitul sec. I p. Chr., fiind deci
relativ contemporană castrelor de marş din Dacia.
Am tot vorbit despre valoarea strategică a castrului de la Târsa, dar am lăsat până aici la înţelegerea
cunoscătorilor acestor munţi. Pentru ceilalţi probabil că sunt necesare câteva indicaţii: castrul ocupă
singura intersecţie majoră de drumuri din perimetrul satului Târsa. De la vest vine drumul principal
al plaiului, de la Vârful Secuiului; la 115 m vest de castru ajunge în drumul principal şi calea de la
Blidaru. Spre sud porneşte, chiar din colţul de SV al castrului, un drumeag care reprezintă calea cea
mai scurtă spre Piatra Roşie, adică 3,46 km în linie dreaptă, dar peste 5 km de traseu; este discutabil că
aceasta a fost principala cale de marş a romanilor spre cetatea dacică, fiindcă coborârea spre râul Alun
este destul de grea, însă poziţia de observaţie de acolo era excelentă, Dealul Porcului având cote în jur
de 950 m altitudine, iar cetatea Piatra Roşie – doar 819 m. Direcţiile care se dezvoltă spre est sunt
neîndoielnic cele mai importante: la 6,5 km se găseşte satul Grădiştea de Munte, la locul intersecţiei
drumului cu râul Grădiştea; pe acelaşi drum, la 4,5 km, se găseşte intersecţia cu drumul spre Poiana
Omului, de această dată ajungând în poiană dinspre nord (încă 3 km); pe aceeaşi cale, de la Târsa spre

Vezi http://www.coflein.gov.uk/en/site/301354/details/TWYN‐Y‐BRIDDALLT%2C+ROMAN+CAMP/ (baza de
date a Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales). Înregistrarea cuprinde şi câteva
ilustraţii, dintre care una este cea pe care am făcut măsurătorile expuse mai sus, iar o alta prezintă planurile
comparate ale 20 de castre de marş, pentru a înţelege că Twyn‐y‐Briddallt reprezintă cu adevărat excepţia.
53

Castrele de marş cu clavicula sunt considerate de epocă flaviană, precedând deci uşor campaniile lui Traian
(http://www.romanscotland.org.uk/pages/infrastructure/marchcamps.asp). Chestiunea nu a făcut deocamdată
obiectul unor discuţii tehnice în arheologia românească, în primul rând datorită absenţei unor planuri de
calitate. Mai multe restituţii propuse de Al. Ştefan (2005, 293 cu fig. 140; 297 cu fig. 144; 303 cu fig. 148) după
fotografii aeriene conţin o serie de claviculae, uneori în combinaţie cu tituli (ceea ce ar arăta un aspect de
tranziţie?), dar chestiunea ar trebui clarificată la faţa locului, adică pe munte.
54
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est, se află Vârful Alunului, la 3,2 km distanţă, de unde se deschide, spre SV, calea spre Piatra Roşie,
mai lungă decât cea de pe Dealul Porcului, respectiv alţi 5‐6 km de la Vârful Alunului, dar având
avantajul a două sau trei rute alternative.
Amenajările de la Leurdana‐Pietrosu
Unul dintre punctele care ne‐a reţinut atenţia cu ocazia pregătirii perieghezei se află în apropierea
vârfului Pietrosu, care ar fi cam jumătatea drumului între cetatea Blidaru şi castrul de la Târsa. Ceea ce
se vede pe ortofotoplan este un dreptunghi orientat NNE‐SSV, de 60 x 48 m, aflat imediat la SE de un
vârf fără nume pe hărţile noastre, între vârful din capătul nordic al Dealului Pietrosu (cca 915 m
altitudine) şi vârful Leurdana (947 m), pe o axă de comunicare NE‐SV, care urcă de la Blidaru la Târsa.
În imediata apropiere trece şi drumul – singurul – care leagă cele două puncte. Este un drum de plai,
foarte lat aici, între 200 şi 300 de metri circulabili, aflat între două văi adânci, cu unghiuri grele,
impracticabile: valea Pietrosului55 spre est şi Valea Făereagului56 la vest, cea care desparte cetăţile
dacice de la Costeşti‐Cetăţuie şi Blidaru, dar şi drumurile lor către creasta montană.
Figura 16.
Plan general între vârfurile
Pietrosu şi Leurdana. Cote de
nivel după DTM. Drum de plai şi
obiective de interes arheologic
după ortofotoplan. Liniile
întrerupte reprezintă linii vizibile
pe ortofotoplan, negăsite însă pe
teren. Clădirea din sud (cu
albastru) este prima gospodărie
din Târsa.

Afluent stânga al Apei Grădiştii, vărsându‐se între afluenţii dreapta Valea Rea (superior) şi Valea Prisăcii
(inferior). Unghiul pantei, la est de punctul discutat, este de aproape 44o.

55

Ortografia DTM; Feierag pe PDT; Faierag – frecvent, în literatura arheologică (dar şi „Faerag” – Fereczi 1983,
182; „Făerag” – Luca 2005, 55). Pantele de coborâre de la Leurdana sunt doar ceva mai molcome decât cele de pe
partea opusă a drumului, dar sunt cu siguranţă impracticabile militar, indiferent de tipul de trupă, armament
sau antrenament. În zonă nu este marcată pe hărţile militare nici o cărare, ceea ce este simptomatic, indicând o
zonă inaccesibilă. Pârâul Făereagului izvorăşte sub Vârful Secuiului, între ceea ce noi am numit barajele 1 şi 2.
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Figura 17. Fotografie a împrejmuirii de la Leurdana‐Pietrosul. Vedere spre est. Traseul şanţului este marcat cu
săgeţi pentru o mai uşoară identificare în plan depărtat.
Ajunşi la faţa locului am constatat că locul este răvăşit de război, dar nu de cel daco‐roman, ci de
Primul Război Mondial. Ca şi în partea de est a castrului Târsa, gropile individuale de infanterie –
lungi de 4‐5 m, nu mai adânci de 0,3 m, cu pământul aruncat spre inamic, se află aici oriunde, nu mai
departe de 10 m una de cealaltă57. Nu am reuşit să identificăm conturul marcat în GPS (cu linie
întreruptă la fig. 16), deşi am avut răbdare şi am bătut dealul de mai multe ori. În partea superioară a
dealului însă, în apropierea cotei maxime, acolo unde nu mai erau tranşee (zona fiind bună cel mult ca
post de observaţie), lângă gardul unei stâne, am găsit o altă formă rectangulară, care scăpase atenţiei
pe fotografii. Ceea ce se vedea era de toată mirarea: un playing card aproape perfect, de 30 x 18 m, cu

Aceste gropi sunt orientate, ca şi terenul, spre nord, deci aici au fost tranşeele austro‐ungare. Pe dealul
dimpotrivă, acolo unde se află gospodăriile cele mai nordice din Târsa, se văd la fel de multe gropi de infanterie,
orientate spre sud. Dramatismul acestei înfruntări, în care sute de oameni stăteau faţă în faţă şi trăgeau unii spre
alţii, de la numai 200‐300 de m, nu pare cu nimic mai prejos decât războiul antic. Varianta de rezervă ar fi ca
gropile să fie rezultatul unor aplicaţii militare ale trupelor de vânători de munte, nu ale unor operaţiuni de
război. Chiar şi aşa, ele ar trebui să fie vechi, pentru că distanţa dintre „liniile” de pe acest deal şi de pe dealul
opus, spre Târsa, sunt prea mici pentru armamentul actual (foarte eficient sub 300 de metri).
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lungimea aproximativ vest‐est (fig. 17). Dar nu dimensiunea mică – excluzând noţiunea de „castru”58 –
este problema, ci absenţa completă a unui val; un şanţ continuu, în jurul acelui rectangul cu colţuri
rotunjite, există, însă nu este mai lat de 0,5 m şi nici mai adânc de 0,2 m. Explicarea utilităţii unei
asemenea amenajări ne‐a pus mari probleme. În primul rând nu există nici o analogie etnografică
legată de oierit, gardurile stânilor fiind totdeauna sprijinite pe stâlpi dispuşi la câţiva metri (5‐6), iar
împrejmuirea neavând şanţ la exterior; pe de altă parte, amenajarea nu pare să aibă nici un rol
defensiv. Singurul rol pe care şanţul pare să‐l joace este cel de rigolă, pentru a împiedica apa de ploaie
să intre în incintă, dar în această situaţie şanţul nu ar fi trebuit să existe pe latura cea mai joasă, cea de
est. Pare să fie vorba totuşi de un soi de ţarc, realizat însă prin tranşeu de fundaţie, ceea ce este
neobişnuit pentru tradiţiile montane româneşti. Pe de altă parte, amenajarea nu aminteşte cu nimic
lucrările de câmp asociate războaielor secolului XX, fiindcă un comandament aici ar fi fost în vederea
directă a inamicului şi în bătaia artileriei uşoare, aflate, cel mai departe, la 350‐400 m spre sud.
O sugestie pe care o putem face, acum, este că ţarcul este o amenajare militară, dar nu una de război,
ci una, să spunem, de armistiţiu, sau, oricum, de spatele frontului. Să ne aducem aminte că locul se
află la jumătatea distanţei dintre Blidaru şi castrul din Târsa şi ar fi putut fi, deci, un releu de
aprovizionare al armatelor aflate pe munte. Dar fiindcă aprovizionarea armatei romane nu pleca de la
Blidaru, ci din vale, un releu intermediar între o bază din vale (Bucium?) şi cea de pe munte putea fi
cu adevărat necesar, distanţa de la Bucium la Târsa fiind prea mare, pe un drum de munte dificil, mai
ales pe segmentul inferior. Un spaţiu suplimentar de depozitare a alimentelor ar fi putut fi necesar,
iarăşi, în situaţia în care castrul de la Târsa ar fi fost prea aglomerat. De aici, de la Leurdana,
alimentele ar fi putut ajunge în castru în maximum două ore.
Singura întrerupere a şanţului am remarcat‐o pe mijlocul laturii nordice, semnalând, probabil, intrarea
în ţarc (singura săgeată poziţionată la interior, la fig. 17). Poziţia în teren a ţarcului exclude o
amenajare dacică; în primul rând, locul este prea larg pentru obiceiurile dacilor, deci prea uşor
accesibil de pe oricare latură; îngrăditura nu are vedere spre nord, adică spre vale (Blidaru), ci spre
deal, existând probabil legătură vizuală directă59 între extremitatea occidentală a castrului de la Târsa
(aflată pe cea mai bună cotă) şi îngrăditura de la Leurdana. Toate datele analizei indică o
funcţionalitate legată de sistemul militar roman, şi nu de cel dacic. Analiza de vizibilitate realizată cu
această ocazie, iniţial doar pentru verificarea intervizibilităţii celor două puncte, a condus însă la
concluzii din cele mai surprinzătoare (vezi fig. 18).

58 Sau „burgus”, cum se mai obişnuieşte pentru fortificaţii mici, noţiune discutabilă pentru debutul secolului al
II‐lea, ca să nu vorbim de absenţa oricărui... turn. Vezi totuşi Al. Barnea (Enciclopedia arheologiei şi istoriei
vechi a României, vol. 1, 1994, s.v. burgus) care coboară uzul termenului până în sec. II, amintind cea mai veche
atestare în numele numerus burgariorum, din epoca lui Hadrianus. Vezi şi Petolescu 2002, 128‐129.

Cu nişte condiţii: de exemplu – dacă pădurea din jurul castrului de la Târsa ar fi fost tăiată, ceea ce este veridic
şi din motive de securitate, dar şi pentru că amenajarea unei palisade presupunea mult lemn. Cele două puncte
analizate au intervizibilitate teoretică doar dacă undeva în castrul de la Târsa (mai exact la poarta de vest) ar fi
existat un turn de observaţie cu platforma la minim 5 m, dar şi aşa mai există câteva imponderabile: efectul de
obturare al pădurilor din zonele intermediare, cât şi eroarea sistematică a fişierului DEM, care este departe de a
oferi certitudini (ca LIDAR, de exemplu). Există însă o bună probabilitate de intervizibilitate între cele două
puncte (castrul de la Târsa şi ţarcul de la Leurdana‐Pietrosul), iar aspectul View Shed Analysis (fig. 18) ar putea
explica chiar plasamentul concret al ţarcului, pe faţa estică a dealului, cea cu cele mai bune şanse de vizibilitate.
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Figura 18. Analiză de vizibilitate (View Shed Analysis) din castrul de la Târsa (la poarta de vest). Suprafeţele
texturate ale hărţii reprezintă areale teoretic vizibile (conform fişierului DEM) de la Târsa. Punctele negre
reprezintă poziţii documentate ale armatei romane în timpul războiului, iar cele roşii reprezintă poziţii fortificate
dacice. Modelul teren este umbrit de la alb (cote de peste 2200 metri) la gri închis, în văile cu cote de 400 m.
Datorită reliefului accidentat vizibilitatea spre zonele proxime castrului de la Târsa este foarte slabă.
Poziţia dominantă ocupată însă pe platoul Luncanilor face ca vizibilitatea la distanţe mari să facă
surprize. Astfel, spre sud sunt vizibile Vârful Chiciurii (aflat deasupra dispozitivului liniar de la
Ponorici), Dealul Mesteacănului (marginea occidentală a aceluiaşi obiectiv) şi Dealul Robului (pentru
care există repetate alegaţii legate de un castru de marş roman, în faţa fortificaţiilor de la Ponorici)60.
Spre nord de Târsa se vede poziţia de la Leurdana, dar, ceva mai departe, poziţia fortificată (dacică!)61
de la Vf. Prisaca. Spre răsărit sunt însă surprizele cele mai mari: Sarmizegetusa Regia este dincolo de
câmpul de vizibilitate, nu însă şi coastele care urcă spre cetate (adică poziţia prezumtivă a trupelor din
vârful înaintării romane!); fortificaţia de la Culmea Muncelului este vizibilă în partea sa de vest; se
vede de asemenea toată Culmea Şesului (imediat la est de Sarmizegetusa Regia), care aducea trupele
romane de pe creasta Şureanului până în faţa capitalei dacice; există contact vizual direct cu castrele
romane de marş de la Comărnicel (ne referim, desigur, la cele rectangulare); în fine, există, cel puţin
conform acestei reprezentări, vizibilitate directă cu castrul de la Jigoru Mare. Distanţele mari faţă de

Tatu, Moraru, 1983, 153‐154 cu planşa I (unde apare Dealul Măguliciului, care este pereche cu Dealul Robului);
Oltean 2012, 567. Indiferent că fortificaţia de la Dealul Robului va fi sau nu clasificată drept romană, este zona în
care trupele romane trebuiau să se regrupeze înaintea asaltului împotriva troianului de la Ponorici, deci
deţinerea acestui deal era obligatorie, fie şi doar pentru asigurarea flancurilor.

60

Cunoaştem opiniile curente în arheologia românească referitoare la fortificaţia de la Prisaca, însă nu ne‐am
propus să clarifică chestiunea cu această ocazie, fiind în afara subiectului. Ne mulţumim deci cu acest enunţ.
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unele obiective (de ex. 21,68 km în linie dreaptă până la castrul de pe vârful Comărnicel) fac ca
observarea directă, pe timp de zi, să fie discutabilă; nu acelaşi lucru s‐ar putea spune despre un foc
aprins într‐o noapte clară de vară, nu‐i aşa?... Se pare că, odată ajunse în creastă, trupele romane de pe
fronturi diferite deveneau nemijlocit interoperabile, fiindcă puteau semnaliza de la o poziţie la alta.
Acest lucru rămâne valabil chiar dacă nu putem şti cât de precise, specifice, puteau fi astfel de
comunicări.
La întoarcerea din periegheză am privit din nou ortofografiile, nedumeriţi că nu găsisem rectangulul
mai mare, cel după care, în fond, umblasem în zonă. Concluzia este că nu ni s‐a părut, că ceva
rectangular, mai mare, incluzând ţarcul mic, se vede acolo. Nu există nici o contradicţie; împrejmuirea
ar putea fi acolo, dar să nu fie vizibilă de la nivelul solului. Nu numai că terenul este distrus de
numeroasele adăposturi individuale de infanterie, dar suprafaţa dealului este curbă, permiţând o
vizibilitate restrânsă la 15‐20 de metri, mai ales în zonele inferioare. Un răspuns îl putem aştepta nu
doar de la alte periegheze, mai răbdătoare, dar mai ales de la fotografii aeriene de calitate mai bună.
Ortofotoplanurile au rezoluţie de un pixel la 0,5 m, ceea ce este suficient pentru obiective relativ largi
sau bine conservate, dar insuficient pentru un şanţ deranjat al unui castru de marş sau altceva similar.
A doua privire pe ortofotoplanuri a mai adus o formă rectangulară, orientată vest‐est, de 57 (?) x 27 m,
mai vizibilă în jumătatea sa estică, aflată la cca 100 m vest de obiectivele anterioare (revezi fig. 16),
poziţionată pe partea de sud‐vest a aceleiaşi înălţimi nenumite de hărţi, dintre Dealul Pietrosu şi
Vârful Leurdana.
Încheiere
Prezentul raport de periegheză nu este o lucrare de sine‐stătătoare; o publicăm separat, aici, pentru că
această lucrare este în stadiu finit, în timp ce, din contră, alte obiective din aceeaşi zonă a Luncanilor
se află în diferite faze de execuţie. Dorim deci să profităm de oportunitatea oferită de Internet – acum,
că ne‐am hotărât asupra acestei forme de publicare – şi să punem în circulaţie informaţia cât mai
repede. Sunt de aşteptat, probabil în următorii doi‐trei ani, lucrări similare pentru cel puţin alte cinci
areale distincte, dar proxime, a căror imagine de ansamblu va schimba multe din imaginea de
ansamblu a dispozitivelor militare legate de războaiele daco‐romane.
Sperăm ca raportul să ilustreze avantajele oferite de suportul GIS pentru cercetarea de suprafaţă, chiar
şi într‐o zonă puternic împădurită, cum sunt Munţii Şureanu, pe etajul lor inferior, încercând astfel să
stimulăm interesul tinerilor arheologi pentru astfel de abordări. Credem că resursele existente – chiar
aşa cum sunt obişnuit considerate, prea mici – nu sunt în general folosite la potenţialul real. De
asemenea, credem că ar fi extrem de utilă aprofundarea tehnicilor de fotografie aeriană, obţinerea
unor seturi noi de date de acest tip, cât şi procurarea unor hărţi la scară cât mai avantajoasă (de dorit
1:5000).
Nu vom trage alte „concluzii”, aici, fiindcă avem convingerea că este, deocamdată, timpuriu.
Obţinerea unei imagini de ansamblu se dovedeşte, şi pentru noi, o realizare pe care ne vedem nevoiţi
să o împingem undeva, în viitor.
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