HARTA SZATHMÁRI
În urmă cu vreo doi ani colegii de la Universitatea „Babeş‐Bolyai” (toţi maghiari) au beneficiat de un
grant UEFISCDI şi, rarissim, au făcut un cadou nesperat românilor din sud: Harta Szathmári (1864), în
versiune digitală, reproiectată Stereo 70 (charta1864.ro).
Nu vom da detalii multe despre această hartă, fiindcă ele pot fi citite pe site‐ul dedicat. Vom încerca
aici să facem o prezentare a zonei noastre de referinţă (vezi http://www.limes‐
transalutanus.ro/baze‐de‐date/toponimie.html), pe care am lucrat nemijlocit, notând câteva
observaţii.
Am beneficiat nu doar de produsul pus pe internet de colegii de la Cluj, ci de mai mult decât atât.
Site‐ul menţionat are posibilităţi de export în „tiles” de mici dimensiuni (fie WGS 84, fie Stereo 70),
însă procedura este lentă şi dificilă; am rugat deci producătorii să ne livreze tot blocul de hartă care
interesa proiectul nostru. Spre marea noastră bucurie – l‐am primit. Suntem sincer recunoscători.

Erori cartografice
Nu vom intra aici în subtilităţi ale transformărilor de proiecţie, fiind ceva dincolo de calificarea
noastră reală; cert este că şi în acest caz (ca şi în cazul Planurilor Director Plan de Tragere1, de
exemplu), reproiectarea a produs un „shift” (o deplasare, o eroare de poziţionare), pe care am
încercat să o corectăm (prin rectificare ortofotografică). Doar informativ, acest „shift” are, pe
original, următoarele valori, în câteva puncte extreme ale hărţii:
•
•
•
•

Piteşti – 954 m NE;
Slatina – 786 m NE;
Turnu Măgurele – 927 m NE;
Mănăstirea Baldovineşti – 752 m NE

În urma corecţiei fotogrametrice am reuşit să reducem erorile (acolo unde ele se pot măsura, fiindcă
stabilirea unor „puncte comune” între realităţile de la jumătatea sec. XIX şi de la finalul de secol XX
este o operaţiune delicată…) la aproximativ următoarele erori:
•
•
•
•

fortul de la Putineiu – 49 m NNV
fortul mare de la Băneasa – 13 m VSV
fortul mic de la Băneasa – 68 m NNE
fortul Crâmpoia – 45 m ENE

Am beneficiat, în cazurile de mai sus, de puncte certe (forturile sunt figurate şi pe harta Szathmári),
ceea ce a permis o rectificare aproape mulţumitoare; în alte cazuri, însă, acolo unde reperele comune
sunt discutabile, erorile sunt mai mari; astfel, de pildă, podul peste râul Teleorman, la sud de satul
Cerbu (aparent în aceeaşi poziţie) are o eroare de 153 m V, iar podul peste Râul Doamnei (imediat la
nord de Piteşti) are o eroare de 168 m V.
Oricum, inconsistenţa unor erori ale unor puncte apropiate, cum este cazul forturilor de la Băneasa,
respectiv o eroare spre VSV şi una spre NNE (deşi între cele două obiective distanţa reală reciprocă
este de sub 300 de m), avertizează asupra erorilor de fond, topografice, produse ca urmare a
imperfecţiunii lucrării cartografice, datorită limitărilor tipice epocii.
1

De găsit, pe Internet, drept „Planurile Directoare de Tragere” (v., de exemplu, geospatial.ro), însă „acordul” de
plural al unui concept („director de tragere” pentru artilerie) ni se pare aici inadecvat.

Fig. 1. Satul Băn
neasa şi mon
numentele din
in jurul său (vvarianta cu corecţie
c
ortoffotogrametrrică).
Puncteele roşii march
hează centrul geometric al obiectivelor
o
(d
după ortofotoografie).

Astfel dee avertismen
nte sunt desttinate numa i pentru a pune în gardă
ă asupra fapttului că nu trebuie să
ne bazăm
m foarte mu
ult pe localizzarea absoluută a reperelor; dincolo de acest fappt – harta Szathmári
S
rămâne un documen
nt de valoare
e documentaară excepţion
nală.
u această reggiune (dintre
e Turnu Măg
gurele şi Piteeşti), au fost realizate
Măsurăttorile topogrrafice, pentru
de ofiţerr austrieci2 în
î 1957, produsul reflecttând deci sittuaţia din accel an. Măsuurătorile din teren au
fost reallizate, pentrru toată suprafaţa de innteres, de ecchipa condusă de maiorrul Heinrich Mündel,
ceea ce ar fi trebuiit să produccă o lucrare unitară; totuşi, în fapt, sunt de reemarcat dife
erenţe în
realizareea unor foi de hartă (dife
erenţele de ccromatică, de
e haşură, de scris, etc. suunt destul de
e vizibile),
ceea ce ar putea fi datorat şi execuţiei dee planşetă, probabil
p
chia
ar la Bucureeşti3. Fiindcă
ă motivul
nul toponimiic, vom insistta asupra
apropierrii noastre dee acest produs cartograffic este în priimul rând un
acestor aaspecte.

Ortograffie
Vom înccepe prin a preciza câte
eva chestiunni ţinând de
e grafie. Dup
pă cum binee se ştie, tre
ecerea la
alfabetul latin a fostt un proces lung, greu, şi mai ales sinuos.
s
Prima carte tipă rită cu literă
ă latină o
datorăm
m Şcolii Ardelene (mai exxact lui Sam uil Micu, 17
7794), iar gra
afia latină a fost introdusă oficial
între 18860‐62, adică exact în perioada înn care acestte hărţi erau desenate şi pregătite
e pentru
publicaree. Spre deossebire de cele întâmplatte în secolul XX, în care a fost prefeerat principiu
ul fonetic
(mai sim
mplu şi lăsând
d mult mai puţin
p
loc inteerpretărilor), la mijlocul veacului XIXX, sub influenţa Şcolii
Ardelenee, s‐a preferat principiu
ul etimologi c (cel care „demonstra
a” latinitateaa). De aici şi
ş câteva
2

Este vorrba despre arm
mata „de ocupaţie” care a „„securizat” Ţaara Româneasscă de eventu alele incursiuni turceşti
în timpul Războiului Crimeii (1853‐5
56), şi care nuu a părăsit territoriul nord‐d
dunărean deccât câţiva ani mai târziu
nt datate foilee de hartă cele
e mai târzii)
(1959 sun
3
Conform
m sursei citatee (http://www
w.charta1864 .ro/essay.htm
ml), în lucrările
e de teren ar ffi fost implica
aţi şi tineri
ofiţeri ai armatei romââne, aparţinân
nd Institutulu i geografic al armatei, care
e tocmai se înnfiinţase. Diferrenţele de
p fi puse ma
ai uşor pe seam
ama austriecillor.
ortografiee (vezi infra) pot
ma românilorr, decât pe sea
4
http://ro.wikipedia.o
org/wiki/Ortoggrafia_limbii_ rom%C3%A2n
ne.

p fi întâlnitte şi în alte publicaţii
p
de epocă – pe care le vom lista mai
particulaarităţi de scrriere – care pot
jos:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ssufixul „‐eştii” (Popeşti, Io
oneşti, etc.) este redat ‐eesci5;
l intervocalicc dublat (Călllugări, valleaa, deallŭ, Mă
ăgurelle, etc.);
s intervocalicc dublat (Băn
néssa, Lissa) ;
p intervocaliic dublat (Lip
ppia);
ttranscrierea diftongului ea
e 6 ca e cu aaccent ascuţit (é), precum
m în Brănéssaa (Brăneasa));
ttranscrierea diftongului oa ca o cuu accent asccuţit (Gólla pentru
p
Goalla şi Isvórellle pentru
Izvoarele);
redarea unui u final (mutt? sau scurt??), ortografiaat ŭ7 (de susŭ
ŭ, de josŭ, căătunŭ);
o problemă greu de rezo
olvat este unn fonem carre, la origine, era probabbil un dz, transcris pe
hărţi ca un d cu sedilă8 (ḑ)9, aparennt sistematicc înaintea litterei i (mutăă, în această
ă situaţie,
uneori notattă ca atare ‐ ǐ); nu este fooarte clar cu
um ar trebui citit acest seemn, câtă vrreme el a
eevoluat difeerit în cuvin
nte precum Barḑia (pentru Barza),, Buḑiviesci (probabil Buzoeşti),
B
10
Ḑ
Ḑianóga (peentru Zănoaga), Frunḑiaariu (pentru Frunzaru), dar şi Michhăilesci de miḑilocŭ
((Mihăileşti de
d mijloc) sa
au Cârḑia (aastăzi Cîrja, cf. DTM11); apare chiarr forma Lanḑ
ḑesci, azi
Lăngeşti, însă este proba
abil o denatuurare a fonettismului origiinar (ar trebuui să fie „Lăn
njeşti”);
J iniţial = I (m
mare), ca în Jonesci (= Ionneşti).

Regulile enunţate mai
m sus sunt aplicate
a
doaar relativ sisttematic, putâ
ând fi găsitee excepţii, mai ales în
partea d
de hartă din jurul Slatinei. Se pot găsi acolo nume
eroase încălcări ale reguliilor generale
e, precum
în Cereaşovu de jos, unde diftongul ea este ttranscris ca atare, iar ŭ (josŭ)
(
lipseştte. Acestea sunt,
s
clar,
or” de ortogrrafie diferite , din epocă, cât şi a faptului că la traanscrierea hă
ărţilor pe
rezultatee ale „şcolilo
„curat” aau lucrat cu siguranţă
s
ma
ai multe mâi ni (caligrafiile fiind distin
ncte).
Transcrieerea în baza de date a to
oponimelor sse va face, ori de câte ori va fi posibi l, cât mai ap
proape de
original. Aşa cum am
m menţionatt deja în notte, nu toate semnele ne
ecesare existtă în setul de fonturi
Central European (ffolosit în mo
od curent peentru limba română), situaţie în caare vom fi nevoiţi
n
să
improvizzăm; o primăă soluţie viziibilă este meenţionarea acestor
a
situaţii în câmpuul Observaţii (al bazei
de date)). Pe de altăă parte, ori de câte ori forma transscrisă are o translare evvidentă în ortografia
o
5

Interesaant de menţionat că un sunet foarte aasemănător, apărut
a
însă în
n formele de feminin singgular, sunt
transcrisee „modern”, precum în Grrădiştea (şi n u Grădiscea, aşa cum poate ne‐am fi aaşteptat). Neîîndoielnic,
însă, sufixxul plural massculin (‐esci) are
a o logică grreu de contesstat (mai ales într‐o
î
perspecctivă etimologgică), câtă
vreme maasculinul singular este ‐escu.
6
Sau cell puţin aşa era consideratt pe vremea când autorul acestor rând
duri făcea şcooală. Astăzi se pare că
fonologii duc o luptă fără
f
sfârşit pe
entru a „rafinaa” terminologgia; a se vedea, în acest se ns, punctele de vedere
diferite exprim
mate în http://en.wikipeddia.org/wiki/Romanian_pho
onology sau îîn versiunea română a
atât de d
aceleiaşi probleme, htttp://ro.wikipe
edia.org/wiki//Fonologia_lim
mbii_rom%C3%A2ne.
7
Din păccate, semnul nu
n este disponibil în setul Central Europ
pean folosit atât în aplicaţiia GIS, cât şi în
î baza de
date, aşaa încât nu poaate fi redat. Nu
N am găsit deeocamdată o soluţie conve
enabilă. De ceele mai multe
e ori, un u
final estee mut, dar exisstă şi destule excepţii (de ppildă Corbu, astfel încât în expresia
e
Corbbu de susu, vocala finală
a primulu
ui cuvânt estee sonoră, dar a celui de al ttreilea – este mută). Astfel de excepţii aapar şi pentru
u Maldăru
(scris Ma
alderu), Poborru, Cornăţelu. Un indiciu arr fi că u final sonor
s
apare, în general, în cuvinte care au
a păstrat
această ccaracteristică până
p
în zilele noastre, ele ffigurând fără semnul
s
de înm
muiere („căciuulă”).
8
Alt term
men care facce deliciul linggviştilor (httpp://ro.wikiped
dia.org/wiki/Sedil%C4%83, sau comenta
arii şi mai
furioase lla http://lengh
hel.net/it/rom
mania‐intre‐vi rgula‐si‐sedilaa/, dezbaterea
a fiind în fapt lipsită de substanţă).
9
Din păccate şi acest semn lipseştte din setul standard al fonturilor
f
Cen
ntral Europeaan (se găseştte doar în
suplimentele fonetice)), deci nu poa
ate fi reproduss nici în GIS, nici
n în baza de
e date. Singurra soluţie, la momentul
m
ne a sedilei în câmpul „Obsservaţii”.
de faţă, eeste o menţiun
10
Transcrierea fonemului (literei) h prin ch estee rară şi pare legată doar de
d unele num
me proprii, pro
obabil sub
influenţa obiceiurilor leegate de transcrierea numeelor în epocă.
11
Abreviere curentă pentru Direcţţia Topograficcă Militară – numind aici, mai exact, hharta din anii 70‐80 ai
veacului ttrecut).

actuală, o vom menţiona între slash‐uri
s
(Barrḑia /Barza//), pentru a uşura
u
găsireaa acestora cu
c funcţia
„find” (ssau „search”)). Dublarea formelor
f
vecchi cu a celor actuale va constitui bazza statisticilo
or asupra
conservăării unor num
me vechi în nomenclato rul localităţilor (sunt cele mai frecveente toponim
me, după
cum vom
m vedea mai jos).

Elementte constitutivve
S‐au cules toponimee de pe aprroximativ 63 50 km pătraaţi12, respectiv limitele dde cercetare
e impuse
13
ului toponimiic . Pentru harta
h
Szathm
mári, s‐au colectat următo
oarele categ orii de topon
nime:
proiectu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

localităţi (39
92)
o
oronime (92)
mănăstiri (5))
hidronime (1
14)14
hanuri (65)155
fforestiere (3
30)16
ttoponime (29)17
movile (153))18
llimes (5)19

Se obserrvă, în lista de
d mai sus, un
u cert dezeechilibru între localităţi şi restul elem
mentelor. Lip
psurile nu
2
pot fi pu
use pe seam
ma lipsei de spaţiu, aspeectul grafic al
a hărţii fiind
d unul destuul de aerisit20
. Foarte
probabil situaţia se datorează grabei
g
cu ca re ofiţerii austrieci au lucrat în tereen, neavând
d timp să
colecteze date şi deespre mediull înconjurătoor. Conform obiceiului epocii,
e
nu suunt desenate
e cote de
nivel, ci haşuri care sugerează
s
loccuri mai înal te sau, dimp
potrivă, mai joase21.
Cu toatee acestea, deşi
d
lipsite de nume pproprii, hărţile sunt desstul de grijuulii în repre
ezentarea
principalelor tipuri de vegetaţie (un elemeent cheie în
n reprezentă
ările militaree, fiindcă trrupele se
12

Pentru comparaţie, judeţul
j
Teleorrman are 57900 km2.
Vezi Raaportul ştiinţiffic al Etapei 1, secţiunea 4, unde sunt exp
plicate aceste limite.
14
Râurilee şi pâraiele sunt de obiccei prezente ca oronime (Valea cutare
e). La capitoluul hidronime au intrat
elementee precum fânttânile (sau puţţurile) sau lacuurile (care, de
eşi în epocă errau multe, exiistă puţine me
enţiuni ale
numelor acestora)
15
Marea majoritate fără
f
nume pro
opriu, ci doarr cu menţiunea osp. (ospă
ătărie?). Deşi inutilizabile toponimic
t
deci şi din baaza de date),, am colectatt însă aceste
e date pentru
u a înţelege pprincipalele direcţii
d
de
(lipsind d
comunicaare, la mijlocu
ul veacului al XIX‐lea.
X
16
Foarte puţine, ţinând cont că aco
operirea foresstieră a zonei, la jumătatea veacului al XXIX‐lea era de peste trei
ajoritate a nu melor de păduri nu este înssă menţionatăă.
ori mai bu
ună decât astăzi. Marea ma
17
Conforrm teoriei gen
nerale, la cate
egoria „toponnime’ au fost incluse toate
e numele sau înscrisurile care nu au
putut fi îîncadrate în nici
n una dintre
e categoriile pprecizate (localităţi, hanurii, mănăstiri, ooronime, fore
estiere sau
măguri), reprezentând
d în general puncte de reeper importan
nte din hotarrul satelor (deeci departe de
d vetrele
m
su
unt menţiunilee de direcţie ale
a unor drum
muri, fără impoortanţă topon
nimică, dar
satelor). ÎÎn acest caz, majoritatea
– din nou
u – un importaant indiciu asu
upra principal elor direcţii de mişcare, în epocă.
18
Imensaa majoritate nu
n sunt numitte; ele au fostt colectate în fişierul GIS, deoarece
d
uneele dintre ele nu par să
mai figurreze pe hărţilee de mai târziu. După cum
m se ştie, movvilele sunt un element funddamental în orientarea
o
călătorilo
or preistorici, deci un puten
nic indicator aal direcţiilor majore
m
de mişcare. Înţelegeerea unui siste
em militar
numit, curent, limes, presupune inclusiv eforttul de a înţe
elege mediul în care acesste amenajărri au fost
umurile care premerg
p
civilizzaţiei romane.
construite, inclusiv dru
19
Respecctiv elementeele care pot fi
f cert atribuitte constructo
orilor romani, în acest caz cinci forturi. Se poate
discuta şii ce anume din
n reţeaua rutiieră de la mijloocul sec. XIX are
a la bază construcţii anticce.
20
Pentru comparaţie, pe DTM, pen
ntru aceeaşi ssuprafaţă şi laa aproape ace
eeaşi scară dee lucru (1:28800 pentru
5000 pentru DTM),
D
există 4411 localităţi, dar
d 911 oronime şi 238 foreestiere.
harta Szathmári şi 1:25
21
Tehnicca de realizarre este în multe asemănăătoare hărţilo
or austrice ap
parţinând „ceelei de a dou
ua ridicări
topografiice” (http://m
mapire.eu/en/)), cu care suntt, de altfel, co
ontemporane.
13

p
ceea
a ce le dă vaaloare de înttrebuinţare dincolo
d
de innteresul topo
onimic. O
puteau aascunde în păduri!),
aplicaţiee deja realizaată22 este com
mparaţia acooperirii foresstiere pentru două zone dde interes – cea de la
sud de P
Piteşti şi cea de la sud de
e Roşiorii de Vede. Astfell, pentru o zonă de 470 kkm2, dintre Urlueni
U
şi
Albota, ssuprafaţa îm
mpădurită a scăzut, întree 1857 şi 20
012 (ortofoto
ografie) de l a 19,8% la 7.37%,
7
în
timp ce pentru o zo
onă de 1044
4 km2, de laa nord de Dunăre,
D
evoluţia a fost dde la 10,9% la 3,3%.
Extinderrea acestui experiment,
e
eventual pprin aducere
ea în comparaţie a hărţţii Specht (1
1791), va
contribu
ui decisiv nu doar la explicarea tendi nţelor, dar chiar
c
la defin
nirea – de prrincipiu – a peisajului
p
antic; a se observa, de pildă, că
ă cifrele din preajma Dunării sunt ap
proximativ laa jumătatea celor de
lângă Arrgeş, ceea cee poate suge
era diferenţee care se dattorează cadrului natural (climă, regim
m pluvial,
ape freatice, etc.) şi nu alterărilo
or istorice.

ului roman
Elementte ale limes‐u
Aşa cum
m am văzut şi mai devvreme, hartaa Szathmárii prezintă şi schiţa câtoorva forturi romane
aparţinând organizării de graniţţă. Faptul în sine nu ar avea mare importanţă,, decât ca un detaliu
privind atenţia cu care topogrrafii şi‐au făăcut treaba,, în unele locuri, dar şşi reversul – fiindcă
majoritaatea au scăpat atenţiei lo
or. Un alt deetaliu intere
esant ar fi prrezentarea s egmentată a fortului
mare de la Băneasa, aşa cum am
m văzut în Figgura 1.
Cu adevăărat importaantă este reţeaua de dru muri de la mijlocul
m
veacu
ului al XIX‐leea, fiindcă ea
a ascunde
monumeentele romane. Ascunde
e, dar şi aratăă, fiindcă, la jumătatea drumului
d
de la Dunăre spre
s
satul
23
Putineiu, apare etich
heta „Drumu
u lui Traianu”” , însoţind linia
l
dublă a „drumurilorr principale”.. Desigur,
nu este vorba desp
pre drumul roman
r
(pierddut în arătu
ură), ci de valul
v
de granniţă, folosit însă, din
vremuri imemoriale, ca drum24. Această ettichetă mai apare o dattă, la nord dde Băneasa („Drumu
Traianului”), dar trasseul monume
entului este marcat apro
oape continuu, până la G resia.
Fig
ig. 2. Traverssarea
Căălmăţuiului, la
Puutineiu.
Esste marcat drept
„ddrum naţiona
al”
tra
raseul aproximativ pe
caare drumul din
d
acceastă clasă îl are, de
peeste un veac..

22

Şi folossită în recentu
ul studiu din Jo
ournal of Anccient History and
a Archaeolo
ogy – vezi seccţiunea Rezulttate a site‐
ului.
23
Lipseşte căciula pe u final, dar aprroape cert nu se pronunţa.
24
Astfel eera prezentat,, de exemplu,, de Marele D
Dicţionar Geoggrafic al României, editat laa finalul secolu
ului al XIX‐
lea, variantă îmbrăţişată de arheologi de frunte aai vremii, precum Carl Schucchhardt.

Foarte im
mportante sunt nişte pasaje anume, care până foarte
f
de currând prezenttau neclarită
ăţi asupra
traseului valului. Aşaa este, de piildă, zona dee la traversarea râului Că
ălmăţui – ceel mai imporrtant curs
de apă îîntre Dunăree şi Vedea. A treia ridicaare topograffică austriacă (publicată 1910) preziintă valul
până la m
marginea terrasei, lângă fort;
f
la fel – Planurile Dirrector de Tra
agere (interbbelice), care adaugă
a
şi
traseul d
de pe terasaa opusă, nordică, spre Băăneasa. Nici o altă hartă
ă însă nu inddică traseul valului
v
în
lunca râului, deşi Po
olonic îl men
nţiona, sec, ffără o localizzare clară. Harta
H
Szathm
mári umple acest
a
gol,
desenân
nd această paarte într‐un fel pe care llegenda25 nu
u îl explică: o linie continnuă şi una întreruptă,
ceea ce sugerează un „drum principal veechi”. Că aşşa este şi nu
n altfel – o arată foarte clar
reprezen
ntarea de laa nordul râului, unde două drumu
uri „principa
ale” merg, peste un kilometru,
aproapee paralel (ceeea ce este absurd).
v
roman până undevva la 2,4 km
m NNE de
Drumurile de la mijlocul veacului al XIX‐leaa suprapun valul
Valea Urlui – adică la aproxima
ativ jumătat ea distanţei între fortul de la Valeaa Urlui (nefigurat) şi
oraşul Roşiori de Ved
de. În acest punct, drum
mul care suprrapunea valu
ul roman se îîntâlneşte cu
u cel care
venea dee la Băjeşti (azi
( Călmăţu
uiu de Sus), uurmând, de aici, traseul celui din urm
mă, pentru a intra în
oraş. Renunţarea la drumul antiic în favoareea unuia nou
u arată, poatte, dinamism
mul mai marre al unui
oraş – ch
hiar şi a unui prăfuit orăşel de provinncie, ca în accest caz; oriccât de neînseemnat ar putea pare,
Roşiori eeste singurul târg din zo
onă, iar reţeaaua de drum
muri din jurul său arată ccă şi‐a jucat, cu brio,
rolul de magnet al co
omerţului loccal.
a demonstrrat că, undevva la aceastăă intersecţie (reamintim că precizia limitată a
Cercetărrile recente au
hărţii Szathmári nu permite mai mult de o aproximare)), drumurile romane se despart: unul merge
exact sp
pre oraş, pâână în imediata lui prooximitate (la cimitirul acctual), în tim
mp ce un altul
a
ia o
scurtătură spre Scrio
oaştea, merggând deci pee la 2 km ve
est de oraş. Ei bine, surpprinzător sau
u nu, nici
c puţin pânnă la traverssarea Văii
unul dintre drumurille moderne nu mai folosseşte aceste căi antice, cel
Bratcovu
ului.
Fig
ig. 3. Roşioriii de
Veede. Indiciul pentru
căăutarea „dru
umului de
veest”.
Leegenda: pătrat –
loccalizarea apro
oximativă
a ffortului de la Valea
Urrlui; linii grena
a–
suuprapunerea
aliliniamentelor antice,
coonform
orrtofotografiilo
or;
săăgeata – indiciul asupra
traaseului „drum
mului de
veest”.
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Vezi pee site‐ul menţiionat (charta1
1864.ro), unull dintre butoanele din dreapta‐sus.

ei unde al dooilea drum – cel vestic
Chiar şi aaşa, harta Szzathmári a offerit un nespperat indiciu asupra zone
– ar treb
bui căutat (ffig. 3). În cellebrele vii alle oraşului26 – marcate cu suprafeţee roşu‐desch
his – este
figurat u
un drum carre vine de nicăieri (dinsppre malul Brratcovului, dar
d acolo nuu este marca
ată nici o
localitatee) şi merge spre
s
NNV, unindu‐se cu urmele cuno
oscute ale monumentulu
m
ui roman27. Ipoteza a
fost conffirmată pe teren, în acea
astă toamnăă28, contribuind astfel decisiv la clarifficarea unei aparente
contradicţii între relaatarea lui Po
olonic şi lucruurile vizibile pe
p ortofotog
grafii.
espectiv zonaa imediat la nord de Ro
oşiori, ne poaate ajuta să evaluăm
Următoaarea ilustraţiie (fig. 4), re
acurateţţea topograffică a lucrăriii. Vedem acoolo cum, pe parcursul a doar 2,5 km
m, traseul „d
drumului”
deviază nu mai puţin
n de 108 m. Nu am vrut ssă arătăm aici decât că, în
î baza hărţiii în cauză, fă
ără indicii
foarte solide, trebuie să ne abţinem de laa localizări „exacte”. În fine, dincoloo de acest lucru, pe
această imagine (maai jos) mai sunt
s
de făcuut două observaţii: prim
ma – că „druumul” se terrmină, pe
dealul dee deasupra satului,
s
la fel de brusc şii inexplicabil precum a în
nceput, la m
malul pârâulu
ui Bratcov
(vezi figu
ura anterioarră); a doua este
e că, bizarr, nu se vede
e nicăieri, pe traseul valu lui către sat,, pădurea
evocată de Polonic299, terenul fiin
nd (conform legendei hărrţii) pământ arabil.
a
ig. 4. Valul ro
oman la
Fig
suud de Scrioaşştea.
Linnia roşu‐înch
his
reeprezintă trasseul
vaalului, conforrm
orrtofotografiillor.

Am insisstat asupra situaţiei
s
dinttre Dunăre şşi Vedea, pentru că aici lucrurile sunnt ceva mai clare. Cu
excepţiaa împrejurim
milor imediatte ale oraşullui Roşiori, drumurile
d
de
e secol XIX suprapun şi folosesc
valul rom
man de graniiţă. Lucrurile
e se schimbă în amonte de
d Gresia, fiin
ndcă din aceel loc nu mai există un

26

Amintitte de toată litteratura care s‐a ocupat dee problemă, de
d la Notele lu
ui Polonic, la ccartea lui Ioan
na Bogdan
Cătăniciu
u din 1997)
27
Planul Director de Tragere
T
al zon
nei indică un rambleu (care
e nu suportă un drum de ssecol XX), fiin
nd evident
pre care vorbeea Pamfil Polo
onic.
valul desp
28
Vezi Raaportul ştiinţiffic al Etapei 1, sub‐secţiuneea 2.3.3.
29
Explicaaţia este una singură,
s
şi anu
ume că era o pădure nouă,, plantată dup
pă 1857, suficcient de viguro
oasă după
olonic să nu‐şii dea seama ( oricum, nu a consemnat fa
aptul). Din conntră, el sublinia că valul
40 de anii pentru ca Po
este binee conservat în pădure, sugerând astfel căă este veche (TTeodor, Uriaşul invizibil..., 2207).

val, gran
niţa romană luând aspecttul unei ripaa30, care nu mai
m au obstacole artificiaale, ci doar posturi
p
de
observaţţie (turnuri de
d semnalizare).
Despre relaţia dintrre drumurile
e moderne şi cele antiice, dincolo de Gresia, nu se poatte spune
deocamd
dată nimic, fiindcă
f
nici un drum rom
man nu a fost relevat în zo
onă. O obserrvaţie provizorie şi cu
caracter de generalitate este că drumurille de secol XIX păstrea
ază unele ddintre caractteristicile
drumurilor antice, reespectiv un traseu
t
pe coote înalte, evvitând astfel văile adâncii şi viroagele
e, a căror
traversare ar solicitaa lucrări ingin
nereşti31. Sattele îşi păstrrează însă prreferinţa penntru a se afla
a cât mai
aproapee de cursul de
d apă, ceea ce este fiiresc şi prob
babil nu treb
buie explicatt. Rezultatul este că
drumurile nu traverssează, de ob
bicei, centrull satului – model de dezvoltare care a dominat secolul
s
al
XX‐lea ––, excepţie făcând aşezzările mai m
mari, eventu
ual cele afla
ate la o inttersecţie de drumuri
importan
nte.
Aşa se fface că drum
mul dintre Gresia şi Crâm
mpoia, aşa cum
c
este rep
prezentat în harta Szath
hmári, nu
suprapune drumurilee recente, afflându‐se în ggeneral cevaa mai la vest,, la margineaa satelor de pe terasa
Vedei. D
Dacă acel trraseu suprap
pune eventuual un drum
m mai vechi nu vom aafla decât cu
u prilejul
32
periegheezelor din zo
onă. Nu există garanţii asupra rezultatelor acesstor căutări, câtă vreme la est de
Urlueni – acolo unde valul de grraniţă reapa re – între monument
m
(vizibil în epoccă, după mă
ărturia lui
Polonic) şi drumurilee epocii nu exxistă nici o reelaţie.

30

Frontieeră a Imperiului roman trasată în lungul uunui râu semn
nificativ. Desig
gur, Vedea sauu Cotmeana sunt
s
departe d
de a fi „râuri semnificative”
s
” (astfel de graaniţe se organ
nizează, de obicei, pe râuri ccu debite de peste
p
150
m3 pe seccundă, precum
m Oltul), însă terasa vesticăă a lor, foarte abruptă (când
d nu verticală)), înaltă de 20
0 de m,
reprezinttă un obstacoll natural demn
n de luat în seeamă.
31
inaccessibile comunittăţilor locale; cele regionalee şi naţionale nu făcuseră până
p
la jumătaatea veacului respectiv
paşi decissivi spre modeernizare.
32
Primelee periegheze – cele numite de noi „liniarre” – din zona terasei Vedea sunt planificcate pentru primăvara
anului 20015.

