SECŢIUNEA 2
Periegheze liniare
Deşi lipseşte din toate dicţionarele limbii române la care avem acces1, dar – surprinzător – şi din
Enciclopedia Arheologiei şi Istoriei Vechi a României (vol. 3, 2000), „periegheză” este un cuvânt care
vine din greaca veche, fiind traductibil, aproximativ, „plimbare (umblare) în jurul” unui obiectiv. Ca
termen tehnic, în arheologia românească, el desemnează (de multe decenii) o cercetare de
suprafaţă, adică fără săpătură.
În ultimele trei‐patru decenii, în literatura internaţională este tot mai întâlnit conceptul (şi practica
conexă) a „perieghezei sistematice” (systematic survey), care înseamnă o încercare de a documenta
cât mai complet un teritoriu bine definit, folosind tehnici complementare (recoltare de materiale
arheologice într‐un sistem tip grid, colectarea de date, precum cele despre materialele de construcţii,
studiul fotografiilor aeriene, geofizică, sondaje geologice). Nu vom dezvolta mai mult problematica
perieghezei sistematice aici, fiindcă va face obiectul unei secţiuni distincte a raportului de la etapa a
doua de execuţie a proiectului2.
Conceptul de „periegheză liniară” nu există în terminologia consacrată de specialitate; l‐am creat noi,
încă de la faza iniţială de proiectare, pentru a răspunde unei nevoi certe. Acest proiect de cercetare,
dedicat unui limes, este un proiect liniar prin chiar obiectul său de studiu. Principala problemă care se
ridică în faţa micului colectiv de cercetare este dimensiunea obiectului de studiu: cca 150 de km, la
care se adaugă variante şi racorduri (precum la autostrăzi!). Dacă tehnicile asociate „perieghezei
sistematice” sunt necesare pentru a putea măsura cât mai exact intensitatea locuirii în perimetre
bine delimitate (mici, prin natura detaliată a studiului!), „periegheza liniară” este destinată a produce
date pentru toată lungimea frontierei romane, inclusiv identificarea zonelor pentru care ar exista un
interes particular de a organiza o „periegheză sistematică”. Desigur, nivelul de detaliere al
documentării prin periegheză liniară este mult inferior celui realizat prin periegheză sistematică.
Toate ieşirile din Bucureşti, pe direcţia frontierei romane, au fost numite „misiuni” (aşa cum toate
decolările de dronă poartă acelaşi nume), fiind particularizate de un nume propriu, de un
determinativ, care se să coreleze unor activităţi anume; avem deci, „Misiunea Slatina”, „Misiunea
Turnu Măgurele”, etc. Expunerea – rezumativă – a acţiunilor în teren este structurată în acest fel.

1

Am găsit doar forma „periegeză”, care ar însemna „călătorie” („lungă”, după MDN 2000; „în jurul
pământului”, cf. DN 1986) şi ar veni din limba franceză; desigur, ca termen tehnic provine din franceză.
2
Nu putem să nu facem observaţia, fie şi într‐o notă de subsol, că în România lipsesc programele de cercetare
dedicate perieghezelor, respectiv fondurile orientate spre cercetarea de suprafaţă. În condiţiile în care, astăzi,
cel mai redutabil adversar al monumentelor istorice a devenit… dezvoltarea, respectiv investiţiile de toate
soiurile, de la cele de transport, sau energetice, la marile proiecte imobiliare, instituţiile sistemului arheologic
naţional (Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei şi Academia Română) nu au nici o strategie de apărare.
Recent, la probleme vechi s‐au adăugat cele noi, aduse de invazia detectoarelor de metale. Nu putem
nominaliza nici un proiect de cercetare orientat spre teren, pe suprafeţe mari (deci periegheză), cu excepţia
acţiunii unor colective străine, aşa cum a fost misiunea britanică de la Noviodunum (Isaccea; v. pagina dedicată
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/research/projects/noviodunum; v. şi Lockyear et al. 2006), sau proiectul
internaţional de la Troesmis (Igliţa), condus de Cristina Alexandrescu (www.troesmis.arheomedia.ro, v. şi
ALEXANDRESCU, GUGL, 2014), care însă are echipă străină în totalitate (ceea ce se reflectă, inevitabil în modul
de abordare a cercetării), chiar dacă conducătorul acestui proiect este astăzi şeful secţiei de Istorie şi
Arheologie Clasică de la Institutul de Arheologie V. Pârvan.
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2.1. Misiunea Slatina
Traseul esenţial a fost Piteşti‐Slatina‐Alexxandria, avâând ca scop
p perfectareea Protocoa
alelor de
3
Cooperaare cu muzeeele judeţene
e (respectiv Argeş, Olt, Teleorman)
T
pe
p teritoriul cărora se de
esfăşoară
proiectu
ul de cercetare. Am profitat de aceasstă împrejurrare, mai ale
es de faptul ccă am fost nevoiţi
n
să
z
Slatina,, pentru a foolosi timpul rămas pentrru cercetări dde suprafaţă
ă în zona
stăm două nopţi în zona
malului eestic al Oltullui, căutând releele de coomunicaţii în
ntre fortifica
aţiile frontierrei vechi, de pe malul
vestic (Slăveni, Romu
ula, Acidava,, Rusidava), ccu linia transsalutană.
diul comuniccaţiilor între limes‐ul aluttan (al Oltulu
ui) şi cel tran
nsalutan nu fface parte exxplicit din
Deşi stud
proiectu
ul nostru dee activitate, problema nu are cum
m scăpa atenţiei pentruu nici un ce
ercetător
uderea acesttei teme în proiect
p
ar
preocupat de frontieera secolului al III‐lea, di n vestul Munteniei. Inclu
fi însemn
nat creştereaa zonei de ce
ercetare de lla cca. 1000 km2 (în actuala formă) laa cca. 5000 km
k 2, ceea
ce ar fi fost compleet nefezabil pe actualelee resurse (in
nclusiv de timp); pe de altă parte, folosirea
oricărei oportunităţii de informa
are asupra c ăilor de com
municaţie înttre cele dou ă linii de ap
părare nu
poate fi decât în beneficiul
b
cunoaşterii câât mai comp
plete a Lime
es Transaluttanus, care, ca orice
amenajaare militară, nu are doar componentaa defensivă, ci şi pe cea de
d logistică, vvitală, în fap
pt, pentru
orice pro
oiect militar.
Principalele câştigurri ale scurtei investigaţii pe malul esstic al Oltului, la sud de Slatina, se rezumă la
p
de la Mărunţei,, Drăgăneşti, Zănoaga‐no
ord şi zona SSprâncenata‐‐Bârseştii
informaţţiile despre punctele
de Jos.
2.1.1. Mărunţei
Figu
ura 2.1.
Satu
ul Mărunţei ((jud. Olt) şi traseul
t
resttabilit al uneii aducţiuni ro
omane
de apă.
a
Orto
ofotografie (20012) cu mode
el teren
(SRT
TM), cote întree 75 şi 125 m.
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Protoco
oalele de co
ooperare suntt aproape obbligatorii pen
ntru obţinerea Autorizaţiillor de Evalua
are de la
Ministeru
ul Culturii. Asttfel de autoriizaţii se pot oobţine şi în ab
bsenţa protoccoalelor, dar ddurează mult mai mult
(riscând ssă primim au
utorizaţiile mu
ult prea târzi u; şi aşa se eliberează
e
gre
eu…). Există îînsă multe alte motive
pentru a încerca perffectarea unei înţelegeri cuu autorităţile teritoriale, de
d exemplu sschimbul de informaţii
ul la materialeele arheologicce din depozite.
despre sittuaţia din tereen, sau accesu
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Unul dintre membri echipei Limes Transalutanus, Alexandru Bădescu, este originar din Mărunţei,
judeţul Olt, casa părintească fiind de altfel locul de înnoptare. Alexandru a evocat amintiri din
tinereţe, despre legendele privitoare la un izvor captat. Plecând de la datele existente, inclusiv
amintiri asupra zonei în care izvorul ar trebui să se afle (extremitatea nord‐vestică a satului), am
reuşit întâi să găsim, în arătură, resturi ale unei conducte de apă de mari dimensiuni (diametrul a fost
estimat la 20 de cm!), în punctele GPS 46‐48, pentru ca ulterior, ghidaţi de localnici, să ajungem la
izvorul captat. Am parcurs apoi traseul înapoi, spre sud‐est, direcţia în care duceau, fără dubii,
resturile identificate ale conductei romane; traseul – incomplet, la acest moment – măsoară 1860 m
(fig. 2.1.). Desigur, ţinând cont şi de diametrul conductei, dar şi de lungimea aducţiunii, la capătul
acestui traseu ar trebui să se afle un obiectiv important, de pildă o villa rustica. La sud‐est de punctul
GPS 64 nu au mai fost găsite fragmente de tubuli, însă nici timpul avut la dispoziţie nu a mai permis
aprofundarea căutărilor.
Cel mai frapant lucru, la Mărunţei, este faptul că linia de aducţiune traversează cursul inferior al
Iminogului (inclusiv o ruptură de nivel de 5‐6 m), sugerând cu claritate că în antichitate Iminogul
curgea undeva mai la est.
2.1.2. Drăgăneşti‐Olt
În această localitate am vizitat muzeul orăşenesc amenajat prin entuziasmul unui arheolog amator,
Traian Zorzoliu, care, între altele, a avut amabilitatea să ne arate, din colecţia sa, fragmente ceramice
romane culese din zona străzii Sălişte, de la marginea nordică a oraşului, respectiv drumul care duce
spre replica turistică a cetăţii dacice de la Sprâncenata. Diversitatea tipologiei ceramice şi calitatea
materialului arheologic, colectat de pe o suprafaţă apreciabilă, ne‐au convins asupra existenţei, la
nord de Drăgăneşti, a unei importante aşezări romane.
2.1.3. Zănoaga
Tot la sugestia d‐lui Zorzoliu am vizitat o poziţie aflată la cca 1 km NV de satul Zănoaga (jud. Olt),
imediat la nord de şoseaua care merge la Turnu Măgurele. Am găsit o mare aşezare romană, posibil
fortificată, dezvoltată pe o suprafaţă de peste 57 de hectare. După factura materialului ceramic
răspândit în arătură, aşezarea a funcţionat probabil tot secolul III, inclusiv după retragerea
administraţiei romane din provincie; dacă cea mai mare parte a ceramicii este absolut tipică pentru
siturile romane de secol III, o parte a materialului ceramic – de culoare cenuşie, cu decor parţial
lustruit – sugerează că aşezarea a continuat (sau a fost, oricum, reocupată) până undeva la trecerea
dintre secolele III şi IV.
2.1.4. Bârseştii de Sus ‐ Cotu Morii (com. Sprâncenata, jud. Olt)
Am căutat, în lunca Oltului, situl clasat monument istoric, din Lista Monumentelor Istorice (2010 –
OT‐I‐s‐B‐08534), dar nu l‐am găsit, în ciuda insitenţelor şi a ajutorului acordat de localnici pentru
găsirea toponimului. Monumentul a fost documentat înainte de marile lucrări de îndiguire şi
amenajare a râului Olt, din anii 70, şi este probabil acoperit de aluviuni.
2.1.5. Scurte concluzii asupra perieghezelor de la terasa estică a Oltului
Rezultatele documentării în judeţul Olt, pe malul răsăritean al Oltului, au adus importate informaţii
suplimentare în privinţa stabilirii conexiunilor între cele două linii fortificate – Limes Alutanus şi Limes
Transalutanus (vezi fig. 2.2).
Satul Mărunţei se află exact în faţa capitalei Daciei inferioare (Romula). Documentarea unei aducţiuni
lungi de peste 2 km, cu un diametru atât de mare (20 cm) sugerează o importantă nevoie de apă
potabilă. Deocamdată nu se cunoaşte poziţia obiectivului ţintă, el putând să se afle sub satulul
modern. Ipoteza cea mai probabibilă ar fi aceea a unei villa rustica, în primul rând datorită
dimensiunilor relativ mici (ceea ce ar explica, oarecum, de ce este necunoscută).
Cinci kilometri mai în aval există aşezarea romană de la Drăgăneşti, descoperită de Traian Zorzoliu,
ceramica recuperată dovedind funcţionarea ei în timpul provinciei romane.
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Având în
n vedere că astfel
a
de obiective ruralee se aflau de
e o parte şi de alta a drum
mului militarr, este de
presupus că drumul pornea spre est dintrr‐o poziţie aflată
a
undeva în faţa caapitalei, treccând deci
printre vvilla rustica de la Mărun
nţei şi aşezaarea de la Drăgăneşti. Reperel arheoologic interm
mediar al
4
drumulu
ui spre Limess Transalutan
nus este de ggăsit la Stoiccăneşti (pe Călmăţui)
C
, suugerând că obiectivul
o
final era undeva în zona satului Mândra,
M
de pe Vedea. În
n zona acestu
ui sat au fostt identificate
e anterior
(TEODOR
R 2013, 146‐147) rămăşşiţele unui tuurn de semn
nalizare, dar nu ar trebuui exclusă ap
pariţia, în
zonă, a u
unui obiectivv mult mai im
mportant.
Aproxim
mativ 10 km mai
m la sud se
e profilează uun al doilea canal
c
de com
municaţie înt re linia aluta
ană şi cea
transaluttană. El estte marcat, pe
p prima teerasă (inferioară) a Oltului, de maarea aşezare
e (posibil
fortificattă) de la Zăn
noaga, care se
s află exact în faţa celui mai mare fort
f al Dacieii inferioare – Slăveni.
La est d
de Zănoaga există două alte reperee arheologicce clare – aşşezarea de eepocă roma
ană de la
Radomirreşti5, şi o villla rustica la Mihăeşti6. D
Direcţia pe caare se dezvoltă acest druum are, la capătul său
răsăriteaan, poziţia oraşului
o
modern Roşiorii de Vede, pe
e teritoriul căruia
c
s‐a prresupus, de mai mult
timp, existenţa unui fort. Sugestia puternică pe care ace
est drum o offeră nu face decât să con
nsolideze
ipoteza.

FFigura 2.2. Harta
H
posibileelor conexiunni între cele două
d
frontierre, în zona O
Oltului inferior.
Legenda:: stea – oraş (ccapitala Dacie
ei inferioare, R
Romula); pătrrat roşu – principalul fort all Limes Alutan
nus; pătrat
negru
u – puncte de interes
i
ale Lim
mes Transalutaanus; punct ro
oşu – situri pe
e care s‐au reaalizat perieghe
eze, pe
partea estică a Oltu
ului; punct verde – situri arrheologice de secol
s
III din evvidenţa arheoologică preexisstentă.
4

De und
de, curios, pro
ovin mai multte descoperirri numismatice izolate (aso
ociate „ceram
micii dacice şi romane”)
însumând
d 7 monede de
d la Vespasian la Severus A
Alexander şi 3 monede de la Constantin cel Mare la Valentinian
(BICHIR 11984, 76, cu bibliografia).
5
Cercetăări preventivve legate de modernizareea şoselei Alexandria‐Car
A
racal‐Craiova, 2012, Mircea Negru
(http://crronica.cimec.rro/detail.asp??k=5034&d=R adomiresti‐Olt‐DN6/E70‐Lo
ot‐2‐Alexandrria‐Craiova‐sectorul‐
Mihaiestii‐Caracal‐Dragghiceni‐2012). Ortografia coorectă a satului este „Mihăeşti”.
6
LMI 20110, OT‐I‐s‐A‐085519.
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2.2. Misiunea Turnu
u Măgurele
2.2.1. Lu
unca Dunării
Deplasarrea s‐a desfăăşurat între 10‐12
1
octom brie, începân
nd la malul Dunării
D
şi proogresând sprre nord.
Recunoaaşterea de teeren a început din satul Poiana, avan
nsând spre fortul
f
(mare)) de la Flămâ
ânda7, pe
digul ridicat în anii 70
0, construit inclusiv
i
pestte incinta de nord a fortifficaţiei.
Zona fortului pare complet compromisă dde lucrările repetate de
e apărare îm
mpotriva inu
undaţiilor
Dunării, aşa cum de altfel susţin
nea şi literatuura de specialitate mai veche.
v
Spre ddeosebire de
e anii 70,
când s‐aau desfăşuraat acolo ultim
mele cercetăări arheologice (Ioana Bogdan Cătănniciu), în toa
ată lunca
inundabilă (la sud dee dig) a fost plantată o ppădure, încă tânără, dar suficient dee deasă penttru a face
practic iimposibilă observaţia
o
arheologică. Au putut fi identificate
e doar douăă secţiuni trrasate de
Bogdan Cătăniciu, dar nimic altceva,
a
fiindd distrus, cu ocazia lucrărilor amiintite, inclussiv valul,
respectivv incinta de est
e a fortului. Zona sudiccă a fortului era
e acoperită de apă.
Singura soluţie aparrentă, astăzi,, este o ridiccare de dronă deasupra
a fortificaţieii, într‐un anotimp cu
mai puţin frunze, respectiv în luna martiee, dacă tere
enul dificil va permite aaccesul; chia
ar şi aşa,
prelucrarea datelor aeriene,
a
prin
n pădurea deeasă de crenggi, pare foartte problemattică.
O situaţie la fel de jalnică
j
se gă
ăseşte de‐a lungul „Drum
mului lui Tra
aian” (aşa cuum figurează
ă în hărţi
valul an
ntic care înaaintează sprre nord) pe toată lunggimea traverrsării luncii Dunării (cca
a 2 km).
Drumeaggul folosit pe
p vremuri doar
d
de căruuţe sau tracttoare mici este astăzi foolosit intens de utilaj
agricol ggreu, inclusivv de camioan
ne de mare ttonaj (ne‐am
m întâlnit cu un… tir). Acttualul drum de câmp
nu mai este drept (aşa
(
cum este reprezenttat de hărţi), ci este pliin de oscilaţţii, datorate probabil
m distinge înn câmp.
necesităţii de a evitaa zonele mai moi. Traseu l monumenttului nu se mai
man pare complet pierdu
ută pentru ccercetare. În imediata
Din nefeericire, zona de luncă a limes‐ului rom
apropierre a satului există
e
o scurrtă lungime – de cca 100
0 de m – pe care o partee a elevaţiei şi lăţimii
valului în
nsă se profilează. Este unicul loc de pe Limes Tra
ansalutanus unde valul sse mai conse
ervă pe o
înălţime de 1,4 m, în
nsă, oricum, şi aici el a ffost reamenaajat (cu buld
dozerul!) penntru a primi un drum
mp. Partea sa
a vestică paare a se con
nserva într‐o
o formă mai mult sau mai
m puţin
care ducce spre câm
nealterată (fig. 2.3), pe o lungim
me de aproappe 10 m, înssă partea sa estică nu m ai poate fi măsurată,
m
drumul ffiind amenajat la lamă, ia
ar pământul îîmpins spre est.

Figurra 2.3. Secţiu
une topograffică prin val îîn satul Traia
an, la cca 76 m sud de şooseaua judeţeeană.
În primăăvară vom relua însă activitatea pentru identificarea unor elemennte suplimentare, în
perimetrrele satelor Poiana
P
şi Tra
aian.
2.2.2. Traversarea Cââmpiei Burna
asului
Imediat la nord de vatra
v
satului Traian valuul urcă pe terasa înaltă a Dunării, differenţa de cotă
c
între
luncă şi tterasă fiind de
d 50 m. Sprre deosebire de cele constatate în lunca Dunării, aici valul nu
u este nici
7

Aşa cum
m este el cuno
oscut în literatură, după num
mele de la finaalul veacului XIX
X a actualuluui sat Poiana.
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complet distrus, darr nici conservvat pe înălţim
mi apreciabile. Monumentul poate ffi descris dre
ept foarte
c 1% (0.5 m înălţime pe
p o disipare
e de cca 50 m
m), fiind adică foarte
aplatizatt, având o profilare de cca
discret în
n peisaj, practic de negăsit fără ajutoorul GPS‐uluii. De aici, de pe coasta dee la Traian, şi
ş până în
imediataa apropiere a următoarei localităţi sppre nord, Puttineiu, valul nu este doarr foarte apla
atizat, dar
nici nu p
prezintă urm
me vizibile de
e arsură8, aşşa că este grreu de găsit.. Excepţiile ssunt repreze
entate de
viziunile la distanţă prilejuite de
d traversăriile unor văi (de torent)), cum este,, de exemplu, Valea
n fapt frapan
nt, în acel cazz, este coloraţia terenulu
ui, care sugeerează – fals! – că am
Adâncă (fig. 2.4). Un
avea un şanţ între două valuri9; ajunşi la faţa locului,, devine foarte evident că este un val (mai
întunecaat la culoare!) între do
ouă zone m
mai deschise
e la culoare
e. Nu vom îîncerca să explicăm
fenomen
nul aici, mulţţumindu‐ne deocamdatăă a‐l semnalaa.
O altă caaracteristică a acestui va
allum este prrezenţa unorr movile (aşa
a sunt marcaate pe hărţile
e militare
mai vech
n imediat în spatele vvalului (undeva la 15‐20
0 de m mai la vest faţă
ă de axul
hi sau mai noi)
valului); poziţionareea lor totdea
auna la vestt, ca şi distaanţa regulată
ă până la axxul valului, a permis
interprettarea lor dreept ruine ale
e unor turnu ri de supravveghere (TEO
ODOR 2013, 22‐24). Conttrar celor
observatte pe alte zo
one ale valului de graniţăă (precum Sccrioaştea sau Urlueni), aaceste turnuri nu mai
supravieeţuiesc nici caa profil10, nicci ca materiaale arheologiice recuperabile din arăt ură. Aceste diferenţe
ar puteaa fi interpretaate, cel puţin
n deocamdaată, ca o istorie distinctă a respectiveelor segmentte de val:
unele au
u fost incendiate (cel puţin turnurile llor de observvaţie), altele nu. Din aceaastă a doua categorie
c
pare să ffacă parte o bună parte a traseului dee la Dunăre spre Vedea.

Figura 2.4
4. „Drumul luui Traian”la nord
n
de Vale
ea Adâncă.
Săg
geţile reprezin
ntă o aproximaare a dispersieei, prin arăturră, a valului anntic.

Singura excepţie dee la această regulă gennerală o rep
prezintă movvila Traian N
Nord, aflată chiar la
marginea terasei înaalte a Dunărrii, desupra ssatului Traiaan. Ea nu prezintă urmee de ardere, însă mai
păstreazză ceva proffil (aproximativ 0,5 m). CCentrul movvilei nu era arat, iar mootivul zăcea pe jos: o

8

„Val arss” este trăsătu
ura definitorie
e cea mai frappantă a acestu
ui vallum al Lim
mes Transaluttanus, sau cell puţin aşa
este cuno
oscut din literatură; iată, însă, că acest luucru nu este valabil
v
peste to
ot. Urme de ppământ ars po
ot fi găsite,
ici‐acolo, practic oriunde, însă denssitatea fenom enului are lim
mite foarte larrgi, de la foartte discret, la extrem
e
de
uloare roşiatică). La sud de ssatul Putineiu
u valul este foa
arte discret.
evident (pământ de cu
9
Aceastaa conform practicilor celor mai
m obişnuite de interpretaare a fotografiiei aeriene, reespectiv interp
pretarea
terenuluii mai deschis la
l culoare ca fiind
f
mai înalt,, fiindcă el estte primul care
e îşi pierde um
miditatea.
10
Normal, fiindcă masa de materiale
e prăbuşite alle turnului eraa mult mai mică decât cea a valului.
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piatră caalcar paralelipipedică, de
e 130 x 60 x 554 cm, cioplită, dar apare
ent anepigraafă11. Dimenssiunile de
mai sus sunt cele tip
pice unei borrne miliare, ddar secţiunea pietrei – nu (ar fi trebuuit să fie elip
psoidală).
Oricum, poziţionareea ei, imediat în spateele valului, arată o accţiune delibberată, un semn
s
cu
semnificcaţie, câtă vrreme piatra lipseşte cu desăvârşire din zonă şi foarte probbabil a fost adusă
a
de
dincolo d
de Dunăre.
Nu există variaţii sem
mnificative la descrierilee de mai sus.. O nouă secţiune topogrrafică a fost realizată
oziţie aflată la 2 km noord de DN 52, tocmai pentru că nni se părut că acolo
peste vaal, într‐o po
monumeentul se conservă ceva mai
m bine. Măăsurătorile au confirmat impresia, vaalul având în
ncă 60 de
cm înălţiime, la o disp
persare de 40 de m, reprrezentând o profilare de 1,5%.
La figuraa 2.5 este deescris, cu liniii întrerupte, traseul urmat, de‐a lung
gul a două ziile, în plin câ
âmp, cu o
maşină d
de oraş pe drumuri
d
de tractor. Aceest lucru a fo
ost posibil până
p
în aproopierea fortu
ului de la
Putineiu, unde ne‐am
m oprit la Va
alea Totiţa, ppeste care nici
n un drum de câmp nuu traversa (valea este
inundatăă, mlăştinoassă).
eul valului dee la Dunăre la
a
Figurra 2.5. Trase
Călm
măţui.
Legenda: linie roşu
u închis – val; roşu deschis –
elor” poziţionaate în spatele
e valului;
localizarea „movile
p
– fişşierul Tracklogg (rute GPS); liinie şi
linie punctată
puncct – şosele imp
portante; haşuură – localităţţi actuale.
EU‐D
DEM (cote între 20 şi 120 m)).

Am ajun
ns pe versanttul nordic al văii Totiţa ddupă un lung ocol pe DN
N 65A. Aici, îîn poziţia marcată
m
în
hărţi ca având o movilă în spattele valului, dar şi în ju
ur (mai ales spre vale), am găsit o cantitate
semnificcativă de maaterial ceram
mic (dar şi m
materiale ceramice de co
onstrucţie), îîn cantităţi suficiente
s
11

Am reu
uşit să degajăăm relativ com
mplet doar doouă feţe ale pietrei,
p
pentru
u a putea facce măsurătorile. Nu am
încercat ssă o întoarcem, fiindcă ar fi presupus o săpătură maai adâncă şi, oricum,
o
nu am
m fi putut să o ridicăm
(estimareea de greutatee este de 570 kg).
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pentru a sugera o poziţie
p
perm
manentă a arrmatei romane, probabil un post dee pază al un
nui foarte
probabil pod peste valea
v
mlăştin
noasă.
ul aflat la su d de satul Putineiu, lâng
gă cimitir. Zoona fortului nu
n fusese
Următoaarea oprire a fost la fortu
arată, pâână la data vizitei,
v
aşa că
ă fortul proppriu‐zis nu a putut fi insp
pectat de o m
manieră utiliizabilă, în
ziuda fap
ptului că aveeam în GPS coordonatele
c
e exacte. Au putut fi realizate însă altte observaţiii utile, de
mare intteres; au fosst sesizate do
ouă areale ccu urme certte de activită
ăţi umane, uuna la cca 18
80‐190 m
VNV de ffort, şi o a do
oua, separattă (zona interrmediară nu are urme co
onsistente), aaflată la 50 de
d m vest
de fort, întinzându‐sse pe cca 10
00 de metri, pe un ax no
ord‐sud. În ambele
a
zonee a fost rema
arcată nu
doar frecvenţa ceram
micii, dar şi a materialellor de construcţie, cel mai
m remarcabbil fiind piatrra de râu
(care lipsseşte cu dessăvârşire din zonă!), sem
mn al amenajării unui drum. Fiind vorrba despre două zone
distinctee, ele nu pott fi decât o mică aşezarre civilă şi o necropolă. Dimensiuneea obiectivelor extra‐
muros este simetricăă cu fortul, care
c
este un ul dintre cele mai mici de
d pe graniţăă (un pătrat cu latura
de cca. 337 de metri, cf BOGDAN CĂTĂNICIU 11997, fig. 76).
Cercetarrea de supraafaţă de la Putineiu
P
adu ce un eleme
ent mult aşteptat: aşezaarea civilă pa
andant al
fortului. După cum se
s ştie, cerce
etarea arheoologică anterioară nu a dezvăluit
d
nicci un fel de elemente
e
de acestt tip, consacrând ideea absenţei
a
aceestor aşezări (ceea ce este uşor absuurd). Pe locu
ul fortului
de la Puttineiu aveam
m să revenim în misiuneaa următoare (vezi mai joss).
În dreptul fortului vaalul este practic invizibil;; el era astfel, deja, pe vrremea lui Paamfil Polonicc, rezultat
al arăturrilor vechi şi repetate din
n preajma saatului, dar şii a faptului că
c nu conţinee materiale arse, mai
uşor de văzut. Am re‐identificat totuşi valul (poziţionat la 125 m esst de fort), înntr‐o poziţie
e aflată la
cca 200 m sud, urm
mărind traseu
ul după repeerele GPS. Profilarea sa, în acest locc, în preajma
a satului,
este practic nulă.
Cu acelaaşi prilej am încercat
î
să găsim,
g
la norrdul satului, poziţia unui turn de suppraveghere, remarcat
pe cele mai recentee ortofografii, în zona dee la margine
ea luncii Călm
măţuiului. Înn ciuda perse
everenţei
noastre, pe un teren
n foarte greu, nu am reuuşit să ajunggem la locaţia propusă, lunca fiind inundată.
Aveam ssă revenim şii aici, în urmă
ătoarea misiiune.
2.2.3. Ob
bservaţii la nord
n
de Călm
măţui
La nord de râul Călm
măţui cerceta
area liniei vaalului a avutt un caracterr mai puţin ssistematic. Acest
A
fapt
se datorrează, în prim
mul rând, unei particularrităţi a segmentului de la
a Călmăţui ppână la gara Troian (a
nu se co
onfunda cu Traian): pen
ntru 11 km valul este suprapus de drumuri mooderne, resp
pectiv de
drumuri de ogor (priimul km de la
a sud) şi de D
DN 65A, ceeaa ce ne prive
ează de obseervaţii de calitate.

F
Figura
2.6. Vedere
V
de pe Movila Marre de la Băne
easa, spre estt.
Înălţim
mea reală a ob
bservatorului militar
m
era, în realitate, mult mai favorab
bilă, fiindcă laa cei 6 m al mo
ovilei se
adăugau
u cei 8 m ai turrnului de obse
ervaţie. În dreaapta‐jos – o cută a terenulu
ui care sugereează că drumu
ul naţional
nu a fost constru
uit pe val (cum
m sugera Polo
onic), ci în marrginea lui vesttică.
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O primăă oprire am
m efectuat‐o pe Movila Mare de laa Băneasa, impresionaţţi de mărim
mea ei (o
circumfeerinţă de cca 45 m şi o înălţime dde 6 m), carre o transfo
ormă într‐unn post de observaţie
„natural” (este totuşşi antropică!), imposibil ssă nu fi fost sesizat (şi fo
olosit) de rom
mani. Chiar dacă,
d
fără
dubiu, m
movila ar treebui să aparrţină unor cculturi preisttorice (epoca bronzului??), în aceasttă întinsă
Câmpie a Burnasului movila este
e o excelentăă oportunitate de observvaţie la distaanţă. Bănuielile ne‐au
fost conffirmate de o altă piatră cu
c secţiune rrectangulară, ceva mai mică
m decât ceea de la Movila Traian
Nord, reespectiv 90 x 28 x 28 cm, de asemeneea anepigraffă. Şi aceasta
a este o piatrră fasonată, cu formă
regulată, adusă de laa sudul Dunării (este surrsa cea mai apropiată de
e piatră!), şi care, neîndoielnic, a
fost folo
osită de romaani. Poziţionarea ei, pe ffaţa vestică a movilei (sub cota vârfuului), indică şi
ş direcţia
unde va trebui căutaat drumul rom
man.
nvenţional, „„Turnu Măgu
urele”), a
O ultimăă acţiune de amploare, în cadrul aceestei misiuni (numită, con
fost vizitta în zona fo
ortului de la Valea Urlui. Pârâul Urlui este cea mai
m importanttă sursă de apă între
malul sudic al
Călmăţui şi Vedea, fo
ormând astăzi un lanţ dee lacuri artificciale12. Fortu
ul se află pe m
a văii, pe
o înălţim
me dominanttă, relativ bine protejatăă natural, şi se află la pe
este 300 de m de troian, de care
este sep
parat şi de do
ouă văi. Deşşi arat sistem
matic, fortul pare relativ bine conserrvat, fiind foarte bine
vizibil pee teren, în primul rând deoarece
d
la cconstrucţia paramenţilor săi s‐a foloosit mult păm
mânt ars.
Materiallul arheologic se găseşte în cantităţţi relativ maari, mai ales pe suprafaţţa fortului, dar şi pe
pantele de la est dee fort, respecctiv pe direccţia apei, darr nu este clar dacă ele seemnalează o aşezare
civilă, saau sunt mateeriale curse pe pantă (caam departe,, totuşi , respectiv 91 dee metri exact, pentru
poziţia ccea mai îndep
părtată).
Subliniem
m aici faptull că fortul de
e la Valea Ur lui este singurul care nu a avut partee, până astăzzi, de nici
o investiigaţie arheologică.

Figura 22.7. Detaliu de
d pe valul de
d la Valea U
Urlui, ilustrând mărimea fragmentelor
f
r de pământ ars, dar
şi compoziţia, caree cuprinde peete evidente de var.
12

Uitându‐ne rapid la alte date, pre
ecum număruul de localităţi înşirate de‐a lungul cursullui de apă, precum şi la
faptul că la finalul veaacului XVIII (cf. hărţii Spechht) existau asstfel de acumulări de apă, de pildă la Belitori (azi
ecut, în ciuda climei şi aspeectului stepic.
Troianul), sugerează o vale cu resurse de trai sufi ciente şi în tre
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Deloc su
urprinzător, şi valul din
n faţa fortuului este co
onstruit cu pământ arss, în cantită
ăţi foarte
semnificcative (fig. 2.7).
2
Aspectul arsurii nuu recomand
dă un „incendiu”, ci o ardere deliberată a
materialului de consstrucţie, în alt
a loc decâtt construcţia. Menţionăm
m că valuri133 de acest tip au fost
studiate doar pentru
u prima şi a doua
d
epocă a fierului, neexistând ana
alogii în lumeea romană14.
A fost cercetat în detaliu un se
egment de 2240 m de val, aflat imed
diat deasuprra Văii Urlui.. Lăţimea
terenulu
ui ars (şi uşo
or mai ridica
at) este de 44‐5 m. Au fo
ost sesizate şi două pozziţii în care arsura
a
se
întindea mai mult, în zona din spatele vvalului, fiind
d – posibil – resturile a două tu
urnuri de
15
supravegghere (la disttanţă recipro
ocă mai micăă decât cea aşteptată)
a
.
Fiigura 2.8.
Ce
Cercetare de
suuprafaţă în zona
z
Va
Valea Urlui.
Leegenda: liniee roşu
înnchis – traseu
ul
vaalului; albasttru
inntermitent –
seegmentul ideentificat
all unui drum (foarte
(
prrobabil roma
an);
neegru intermiitent –
trraseul urmatt.

13

Acesta este cuvântu
ul consacrat din
d limba rom
mână, venind direct din lattinul vallum; de observat însă că în
ş care este mult
m mai desscriptiv pentru
u tipul de
engleză aacelaşi cuvânt a dat „walll”, care se traaduce „zid” şi
construcţţie antică; în acest
a
caz, este
e un zid cu in frastructură lemnoasă, cu doi paramenţţi solidarizaţi, interiorul
fiind ump
plut cu materriale aflate la dispoziţie (piaatră sau restu
uri de cărămid
dă, acolo undde există, dar aici exista
doar păm
mânt, respectivv argile).
14
Ca o co
oncluzie preliminară, această „inovaţie”” a romanilor s‐a datorat lipsei altor maateriale de co
onstrucţie.
Romanii ssunt renumiţii nu doar pen
ntru standardeele lor în consstrucţie, ci şi pentru spirituul practic şi ca
apacitatea
de adapttare la resurseele locale. Sondajele sedim
mentologice (vvezi Secţiunea 8 a raportuului) au dat in
nteresante
sugestii in
nclusiv asupraa construcţiei acestor valurri.
15
Distanţţa uzuală, din
n cercetările anterioare, ar trebui să nu fie mai mică de o jumătatte de milă. În acest caz,
însă, ne aaflăm la doar 300
3 de metri de
d fort, iar paaza poate să fi fost mai riguroasă.
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Am remaarcat şi anteerior urmele de var din aamestecul ars; ele sunt in
nteresante, aavând ca rep
plică doar
valul daccic de la Ponorici (Munţţii „Orăştiei””, lângă satu
ul Cioclovina)16. Studiile realizate pe
e teren la
acesta d
din urmă au concluzionatt (Teodor, Peeţan, Berzovvan, 2013) că
ă amestecul de pământ ars, care
conţine mult calciu, este foarte dur, similarr cu o cărăm
midă, în ciuda faptului căă este mai uşor,
u
mai
poros; aamestecul este rezultatul condiţiiloor locale, roca prezentă aproape exxclusiv în zo
onă fiind
calcarul. Apariţia aceluiaşi aspecct – argilă a rsă cu urme
e clare ale unei materii aalbicioase (rrevezi fig.
ea de a sparge bolovanuul de pămân
nt ars din
2.7) – a fost desigur de natură să ne intrigge; încercare
imagine,, din două lo
ovituri de boccanc, a eşuatt, mărturisind astfel o du
uritate considderabilă. Nu mică ne‐
a fost su
urpriza să găssim, la baza pantei, douăă bazine de var,
v una la nici
n 20 de m de capătul inferior al
valului, cclar vizibilă în arătură, iar o a doua m
mai departe, la 127 m VN
NV de acelaşşi reper, deco
onspirată
de mici ssăpături neautorizate (prrobabil ale ddetectoriştilo
or), la baza pantei. Nu am
m înţeles atunci de ce
ambele eerau în vale,, dar am înţe
eles mai târzziu: acolo se afla resursa,, respectiv cooncreţiuni ca
alcaroase
care apaar la o anum
me adâncime
e, aflorimen tul fiind mai uşor de gă
ăsit în vale, unde apa a săpat în
păturile geologice su
uperioare. Clarificări ale aacestui aspect aveau să fie
f aduse ulteerior, în două misiuni
distinctee, respectiv „misiunea
„
Pu
utineiu” şi „m
misiunea caro
ota”.
Un ultim
m episod al „misiunii Turnu Măgurrele” a consstat din căutarea unui ddrum roman
n relevat
anterior (august 201
14) de dronă,, la nord de V
Valea Urlui. Traseul a fosst lung şi neoobişnuit de greu
g
(mai
ales pen
ntru maşină, vezi fig. 2.8)). Am eşuat îîn tentativa de a găsi segmentul suddic al drumului, lângă
pârâul U
Urlui; drumul a fost totu
uşi identificatt pe câmp, cu destulă greutate,
g
pe jumătatea nordică
n
a
segmenttului investiggat, ca o foarte discretă îîncreţire a solului, însoţită, foarte spporadic, de materiale
m
de consttrucţii prezum
mtiv romane
e (inclusiv unn fragment de cărămidă).
Cercetărrile de la Valea Urlui s‐au
s
încheiatt în punctul aflat la ve
est de Valeea Mocanulu
ui, foarte
importan
nt pentru căă este unicu
ul pentru carre cunoaştem
m două drumuri romanne, plus valul, într‐un
perimetrru relativ reestrâns. În accest punct a fost realizaată un nouă
ă secţiune toopografică peste
p
val,
dorind m
mai ales să descriem – pe
e cea mai binne conservattă secţiune – relaţia valuului cu terenul din jur
(fig. 2.9)); după cum se poate uşor observa, îîn ciuda fapttului că terenul este în ppantă uşoară
ă17, nu se
poate ob
bserva nici un
u fel de alve
eolare, pe ni ci o parte a valului. Înălţţimea conserrvată este, fu
uncţie de
modul d
de calcul, între 0,86 şi 0,,75 m, la o ddisipare de numai
n
28,5 m;
m profilareaa, aici, este mult mai
mare deecât cea cun
noscută în alte părţi, resspectiv 2,8%. Simplu – acest segmennt de val estte relativ
uşor de o
observat, chiar şi din şossea.

9. Ax topogra
afic (NV‐SE) ppeste valul roman
r
în pun
nctul Valea M
Mocanului.
Figura 2.9

16

Vezi TTEODOR et al.
a 2013, rap
port (amplu) de perieghe
eză în zona Ponorici, cu elemente de
d analiză
arheometrică a materrialelor arse. Raportul a foost publicat pe site‐ul personal al lui E.SS. Teodor, de
eoarece în
n o revistă ccare se… resp
pectă, cu atât mai puţin unn text în limba
a română.
România nu mai publică rapoarte nici
ea în limbi dee circulaţie este
e
importan
ntă (iar listelee noastre bib
bliografice
Chiar daccă înţelegem că publicare
ilustreazăă această înţeelegere), mai credem
c
că estte important să
s apărăm „dreptul de cetaate” al limbii române
r
în
ştiinţă, ceel puţin atuncci când vine vo
orba despre raapoarte de te
eren, câtă vrem
me „beneficiaarii” unor astfel de note
nu vor fi, destul de sigu
ur, decât arhe
eologii românii, singurii interesaţi de deta
aliile de teren .
17
La parttea superioarăă a axei diferenţa de nivel eeste de 3.29 m,
m respectiv o pantă de 2,322%.
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2.3. Misiunea Putine
eiu
2.3.1. Acctivităţi în razza satului Pu
utineiu
Activitattea de teren s‐a desfăşurat în zilele dde 16‐17 octtombrie, avâ
ând ca scop ccompletarea
a misiunii
anterioaare, inclusiv prin
p revenire
ea în unele ppuncte şi obţţinerea unor detalii. Prim
mele obiectivve au fost
legate dee satul Putin
neiu, dând asstfel şi nume le (convenţio
onal) al misiu
unii.

Figura 2.10.
2
Perieghheză pe micu
ul fort de la Putineiu.
P
Ne‐am îîntors deci pe
p locul fortului aflat la sud de sat, în speranţa
a că stadiul lucrărilor aggricole va
permite observaţii mai
m detaliate
e. Bănuiala ss‐a confirmat, suprafaţa de interes ffiind parţial proaspăt
arată (fig. 2.10). Pozziţia în teren
n a fortului a fost pentrru prima dattă precizată cu acurateţe18, locul
fiind cu aproape un metru ma
ai sus decâtt suprafeţele împrejmuitoare. Denssitatea de materiale
m
arheologgice este cea normală pentru
p
un foort roman (d
deşi, de pild
dă, inferioarăă celor consstatate la
Valea Urrlui). Cea maai importanttă constataree este aceeaa că paramentele fortificcaţiei au fost ridicate
într‐o m
manieră sim
milară cu cele constata te la Valeaa Urlui, respectiv utilizzând pămân
nt ars la
compacttare; şi aici, însă
î
există o diferenţă caantitativă, în
n sensul că la
a Putineiu acceste urme sunt
s
ceva
mai disccrete. Demn de semnala
at, troianul din zona fortului (aflat la 135 m esst de fort) nu
n are în
compoziiţie pământ ars,
a păstrând
d caracteristiicile observaate pe tot traseul de la Duunăre până aici.
a
Troianul este practicc invizibil în zona
z
din proxximitatea satului, în drep
ptul fortului119. El a putut fi sesizat
oziţie aflată la 700 m SSSE de fort, cca o extrem
m de discretă
ă încreţire a câmpiei, însoţită de
într‐o po
foarte pu
uţine artefaccte.
Al doileaa obiectiv pee raza satulu
ui Putineiu a fost lunca Călmăţului, căutând insttalaţiile milittare care
facilitau şi supraveggheau trave
ersarea celu i mai important curs de
d apă întrre Dunăre şi
ş Vedea.
20
Literaturra anterioarăă nu s‐a exp
primat asuprra subiectulu
ui niciodată, cu excepţiaa lui Pamfil Polonic
P
,
care spu
une doar că troianul se vede în Luncca Călmăţuiului, fără a oferi
o
însă o descriere sa
au repere
18

Deşi avvem patru setturi de ortofo
otografii, la caare se adaugăă cele accesibiile pe Googlee Earth sau Bin
ng, nu am
reuşit până acum să lo
ocalizăm fortu
ul „dincolo de oricare urmăă de îndoială”. În documenttaţia noastră prealabilă
ovine din TEODOR 2013) fo
ortul era loca lizat aproximaativ corect (cu eroare de ccca 15 m, disccutând de
(care pro
centrul fo
ortului), dar accest fapt era mai
m degrabă rrezultatul noro
ocului decât al
a unei certituddini.
19
El dispăăruse din peissaj încă din vrremea lui Pam
mfil Polonic, care
c
menţione
ează explicit aacest lucru; Nu complet
însă, câtăă vreme el mai
m figura pe Planurile Direector de Traggere (foaia 36
637 din 1930)). Oricum, asttăzi, acest
segment de 600 de meetri nu este vizzibil pe nici unna dintre fotografiile accesiibile.
20
Este vo
orba despre caietele
c
de no
otiţe ale topoggrafului lui Grrigore Tocilescu (Directoruul Muzeului Naţional de
Antichităţi, la final de veac XIX), răm
mase însă neppublicate pânăă recent (TEODOR 2013, Annexa 1, pentru pasajele
ansalututanuss).
referitoarre la Limes Tra
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topograffice. O impo
ortantă suge
estie asupra locului anu
ume unde accest lucru s‐‐ar întâmpla
a o oferă
Planurilee Director dee Tragere (fo
oaia citată suupra, din 19
930), indicând aliniamenttul valului la
a nord de
pârâu; continuarea cea
c mai prob
babilă, desiggur, ar fi într‐o poziţie faţă‐în‐faţă. Înn baza acesto
or indicii,
beneficiiind – începând cu aprilie
e 2014 – şi dee un ortofotoplan mai bun21 decât e diţiile anterioare, am
putut formula şi o ip
poteză mai exxactă asupraa traseului vaalului prin lun
ncă (v. fig. 2..11).
Figuura 2.11.
Situuaţia în Luncca
Pârrâului Călmă
ăţui, la
norrd de satul Putineiu.
Leggenda: săgeata roz –
n de
ipotteza unui turn
suppraveghere;
s
alinniamentul de săgeţi
vernnil – „drumul de
cărăămidă”.

Aceasta era, de fap
pt, a doua te
entativă de a ajunge laa poziţia pre
esupusă a apparţine unuii turn de
d
tipice,
t
ca şi o localizare
e perfectă faţă
f
de aliniiamentul – din nou,
supravegghere (are dimensiuni
presupus – al valuluii din luncă), folosind
f
o ruută nouă. Am
m eşuat şi a doua oară, la jumătatea drumului,
d
terenul ffiind extrem de moale şi riscând, rea lmente, să fim înghiţiţi de mlaştină.
În această situaţie, am
a apelat la
a un localnicc, solicitând ajutor
a
pentru a ne atingge obiectivull. Aşa am
cunoscut un pension
nar, Sultan Gheorghe,
G
caare ne‐a oferrit informaţii de tot interresul. Astfel, am aflat
21

Este vo
orba despre ediţia militară (2012), de care Muzeul Naţional de Istorie benefficiază în virtutea unui
protocol dintre Ministeerele Apărării şi Culturii.
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că nivelul de umiditate în luncă este neobişnuit de mare, informatorul punând situaţia pe seama
ploilor consistente din timpul primăverii şi a verii, restul făcând numeroasele izvoare care curg
dinspre sat spre luncă22. La poziţia turnului nu aveam cum să ajungem, ea aflându‐se într‐o zonă greu
accesibilă, deci inaccesibilă într‐un an ploios. Spre luncă, pe direcţia râului, există totuşi un soi de
potecă, ceva mai înaltă, pe care informatorul o ştie din copilărie, şi care duce spre un vechi vad; în
anii 50 nu mai exista un pod, însă se mai vedeau, în apă, stâlpii unui pod de lemn. Cea mai
interesantă parte a informaţiilor oferite se refereau la alcătuirea acelei „poteci”, care ar fi fost „de
cărămidă”; chestionat asupra semnificaţiei exacte a cuvântului „cărămidă”, subiectul a răspuns
„pământ ars”, un indiciu extrem de puternic că este vorba despre un drum roman.23 Am şi mers vreo
200 de metri pe acea potecă mai ridicată, dar călăuza noastră ne‐a spus că nu vom ajuge departe, în
condiţiile date de umiditate, aşa că am amânat, din nou, tentativa de a ajunge la râu.
2.3.2. Activităţi în raza satului Băneasa
După Putineiu am vizitat poziţia alăturată de la nord, respectiv aliniamentul valului la nord de valea
Călmăţui, cu acces din şoseaua dinspre Băduleasa. Am detaliat observaţiile într‐o poziţie aflată
aproximativ la jumătatea distanţei dintre amintita şosea şi Valea Călmăţui, acolo unde era notat pe
GPS un tumul, într‐o poziţie aflată în spatele valului. Tumulul, ca atare, destul de aplatizat, nu
prezintă urme de activităţi în epocă romană şi, de altfel, se află relativ departe de aliniamentul valului
(ocupat astăzi de un drum de ogor), respectiv la 50 de metri. Urme de chirpic şi materiale mărunte
apar pe măsură ce ne apropiem de val, respectiv de la o distanţă de 35 m de axul valului, densitatea
acestora crescând în proximitatea valului. Nu excludem ca în acea poziţie să fi existat amenajări
legate de supravegherea fâşiei de frontieră. Cât despre val (mai exact lateralele valului, nesuprapuse
de drum), el prezintă deja urme clare de pământ ars24. Se conturează tot mai clar că nu există două
clase de construcţii de pământ, respectiv una „cu pământ ars” şi una „fără pământ ars”, ci doar
diferenţe cantitative. Asupra acestor diferenţe vom reveni.
Următoarea oprire am făcut‐o 2,3 km mai spre nord, acolo unde se află fortul mare de la Băneasa
(fig. 2.12). Materiale arheologice risipite în arătură au fost sesizate cu 70 de m înainte de a ajunge la
fortificaţie, venind dinspre est. Ţinând cont de distanţă şi de configuraţia terenului – complet plan –
dar şi de densitatea mare a rămăşiţelor de locuire, putem fi siguri că în afara fortificaţiei există şi
amenajări de altă natură. Am parcurs toată latura de sud a fortului, constatând două lucruri demne
de reţinut: în primul rând densitatea mare a materialelor ceramice şi de construcţii (inclusiv colţuri
de cărămidă şi ţiglă); în al doilea rând – frecvenţa mare a pământului ars, care însoţeşte conturul
locului, în dreptul paramenţilor. Este primul loc, venind dinspre Dunăre, unde frecvenţa pământului
ars – utilizat ca material de construcţie – este foarte mare, fiind un lucru frapant şi vizibil de la
distanţă. Nu doar frecvenţa, dar şi mărimea unor fragmente de pământ ars este aici semnificativă, cu
atât mai mult cu cât locul este teren arabil.
Latura de sud a fortului se sprijină pe o „ruscă”25 (Rusca Fundaţilor), indicând un posibil loc de pasaj
peste pârâul Călmăţui. Aşezarea civilă, dacă ar fi să încercăm să‐i deducem poziţie, ar trebui să fie cât
22

Izvoare care însă explică poziţia satului în poziţie relativ înaltă, la marginea terasei, dar şi relativ departe de
Călmăţui.
23
Beneficiem acum, la capătul primei etape de execuţie a proiectului de cercetare, şi de alte informaţii,
respectiv cele furnizate de sondajele sedimentologice (vezi Secţiunea 8 a raportului), ceea ce conferă ipotezei
formulate pe teren calitatea de cvasi‐certitudine.
24
Evităm noţiunea de „chirpic ars”, folosită uneori fără discernământ în limbajul arheologic uzual; chirpicul este
un material de construcţie în care, alături de argile, se adaugă paie şi excremente de animale, care joacă rolul
liantului. Nu există nici un fel de indiciu că pământul ars (găsit aici cu granulaţie fină, de dimensiunile unui bob
de linte.
25
Regionalism denumind un pasaj (natural sau parţial amenajat) între o luncă şi o terasă înaltă. Numele apare
în numeroase toponime de pe malul estic al Oltului (care este înalt). Acolo unde terasa este înaltă, ele
reprezintă puncte de trecere obligatorii, adică pasaje de interes strategic. Poziţionarea fortului, cu latură
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mai apro
oape de teraasă – aşa cum
m şi fortul eeste – şi even
ntual cât ma
ai aproape dde acest pasa
aj. Un loc
bun de aaşezare ar fi pe partea su
udică a ramppei naturale care este Ru
usca Fundaţillor; ar fi, în schimb,
s
o
poziţie m
mai puţin pro
otejată milita
ar. De aceea ne‐am încerrcat norocul în direcţia oopusă, la nord
d de fort.
Mergând
d la o distanţţă de 100 m nord de fortt26, ne‐am deplasat pe direcţia unei movile aflat la 200 m
NNE de ffortificaţie; pe
p tot acest traseu
t
am găăsit diverse urme
u
materiale de locuirre, totuşi nu la nivelul
aşteptatt pentru niştee canabae.
Fig
igura 2.12.
Pllanul monum
mentelor
dee la Băneasa
a.

De la tum
mul ne‐am deplasat
d
spre
e fortul mic dde la Băneasaa, aflat la 220 m NE de foortul mare. Suprafaţa
S
era proaaspăt arată şi perfect vizibilă, ridicăătura fiind vizibilă de la distanţă. Sppre diferenţă
ă însă de
fortul m
mare, aici nu am văzutt deloc păm
mânt ars, iar rămăşiţele
e arheologicce sunt foarte rare,
conducâând spre ideeea că incinta a fost folosittă o perioadă limitată de
e timp27.

sprijinită de ruscă, estee semnificativvă pentru eforrtul de a bloca vadurile natturale ale Călm
măţuiului, singurul curs
de apă seemnificativ înttre limes şi linia Oltului.
26
Latura vestică a fo
ortului, poziţionată exact pe marginea terasei, are aceleaşi carracteristici constructive
or.
precum ccea de sud, deescrisă anterio
27
Teoria slujită de Ioana BOGDAN CĂTĂNICIU
C
(11997) spune că
c forturile mici din perech ile de forturi (Băneasa,
m timpurii.
Urlueni, SSăpata) sunt mai

LIMES
ES TRANSALUTTANUS

2.3.3. Ceercetări de su
uprafaţă la vest
v de Roşioorii de Vede.
Principalul obiectiv al acestor periegheze
p
l iniare a fost să acopere zone caree au scăpat primelor
cercetărri din zonă, cele din toa
amna anuluii 2012. A fo
ost vizat „valul dublu” aaflat la vest de zona
f
mai muulte verificări ale „ipoteze
ei Polonic”.
industriaală a oraşului, apoi s‐au făcut
Vom începe prin a relata, sumarr, vizita la aşşa‐numitul „vval dublu”, aflat
a
la nord de strada Oltului
O
(cu
prelungirea sa spre vest
v – str. Uzzinei Electricce, v. fig. 2.13
3). Numele i‐‐a fost atribuuit datorită aparenţei
a
pe care o oferă în orrtofotografie
e, care sugereează prezenţţa unui şanţ între două vvaluri. Zona este
e greu
accesibillă – deşi foarrte aproape de oraş – daatorită drumu
urilor foarte proaste, darr şi dificil de cercetat,
datorită culturilor dee porumb ne
erecoltate, ddar şi a pârlo
oagelor sălba
atice. Am reuuşit totuşi, pe
p câteva
espre un singgur val, apla
atizat (un
fâşii de teren cu vizzibilitate maii bună, să sttabilim că esste vorba de
profil maai mic de 0,5
5 m), fără urrme vizibile dde şanţ, de o parte sau de
d cealaltă. SSituaţia de la
a Roşiori,
de la no
ord de Stradaa Oltului, sea
amănă destuul de bine cu
u cea sesizată la nord dee Valea Adân
ncă (între
movilelee Traian Nord
d şi Ciuperceni), descrisă într‐o sub‐secţiune ante
erioară (2.2.22).
Fiigura 2.13.
Siituaţia la vesst de
Rooşiorii de Vede.
Suuport de harrtă –
H
Harta Szathm
mári (date
coolectate la 18
857); cu
rooşu – viile oraşului.
Leegenda:
‐ llinii roşu închiis: urme
obbservabile pe
orrtofotoplan, confirmate
c
caa lucrări liniarre
roomane;
‐ llinii întrerupte
e cu
veerde: căi de
coomunicaţie acctuale;
‐ ppuncte roşii – marcaje
GP
GPS;
‐ hhaşuri: localităţi
acctuale.

Cel mai important obiectiv în zonă a fost aşaa‐numita „ipoteză Polonic”28. Pe scurrt, între note
ele lăsate
nic, la final de
d secol XIX, şi ceea ce sse poate obsserva pe ortofotografiilee disponibile,, există o
de Polon
considerrabilă diferen
nţă: în timp ce
c Polonic affirmă că valu
ul trece relattiv departe dde oraş, trecâ
ând valea
Bratcovu
ului la 2 km vest de Roşşiori, urmelee astăzi vizib
bile pe fotog
grafiile aerieene arată un val care
merge p
perpendiculaar pe oraş, putând
p
să fiee urmărit pâână la cimitirul oraşului.. Ipoteza cu care am
lucrat, în
ncă din carteea din 2013, a fost că ceeea ce vedem noi astăzi pe monitoaree, şi traseul descris
d
de
Polonic, ar fi în fapt două
d
lucruri (variante) d iferite.
c
hhărţii Szathm
mári, care
Pentru cclarificarea acestei ipotezze de lucru uun pas imporrtant a fost consultarea
a deven
nit o resurssă publică (http://www
(
w.charta1864
4.ro/charta.h
html) în iarrna 2013‐20
014, care
28

Comen
ntarii mai amp
ple la TEODOR
R 2013, 158‐1660.
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prezentaa la vest de oraş
o o situaţie cel puţin iinteresantă: imediat la nord de valeaa Bratcov, accolo unde
2
astăzi esste un cătun29
, dar la jum
mătatea veaccului XIX nu existau
e
decâtt nişte vii (invvocate şi de Polonic),
începe u
un drum (carre nu vine de
e nicăieri!) şi merge spre nord; dincolo de linia căăii ferate de astăzi (v.
fig. 2.13)) acest drum
m suprapune urma valulu i roman de pe
p ortofotog
grafii. La sud de calea ferată urma
de pe orrtofotografii este ceva ma
ai îndoielnicăă30, aşa că exxistenţa valului trebuia cconfirmată pe
e teren.
Valul an
ntic iese în câmp
c
deschis imediat la nord de inttersecţia şosselelor E 70 (Craiova) şii DN 65A
p o lungime
e de cca 2000 m. Reperele GPS au
(Piteşti), fiind verificcată exact în zona acelei intersecţii, pe
fost confirmate în câmp,
c
consta
atându‐se o denivelare de formă şi amplitudinee deja cunosscute. Au
fost sesiizate doar fo
oarte discrette fragmentee de pământt ars, în lung
gul obiectivuului (notă co
omună cu
toate vaalurile de lân
ngă Roşiori, dar şi de pee Dealul Scrrioaştea, cf. constatăriloor din perieggheza din
2012).

F
Figura
2.14. Peisaj
P
la sud de cătunul Măldăeni,
M
vedere spre suud.
Cu săg
geţi este marrcat traseul troianului
t
dinncolo de Valea Bratcov. În
Î fundal – Sppitalul de Pn
neumo‐
ftiziologie.
Odată cllarificată aceeast incertitu
udine, mai răămânea de lămurit
l
trase
eul spre valeea Bratcov, pentru
p
ca
„ipotezaa Polonic” să fie confirma
ată. Cerceta rea s‐a mutaat la sudul cătunului Măăldăeni. Acolo existau
întinse h
holde nereco
oltate de po
orumb, făcânnd imposibillă observaţia
a. Am căutaat ieşirea căttre lunca
pârâului Bratcov, sp
perând în co
ondiţii mai ffavorabile. În
naintând căttre est, pe ddrumul de ogor
o
care
merge p
paralel cu râu
ul, dar la aprroximativ 2000 de m nord
d de acesta, am
a găsit ceeea ce căutam
m pe chiar
suprafaţţa drumului: urme de pământ ars, ceeramică şi fraagmente de materiale d e construcţie. Aceste
urme eraau distribuite mai degrabă radial, pee un diametrru de cca 40 de metri, coonstituind mo
odelul de
distribuţţie a urmelo
or unui turn de observa ţie. Din acest punct ne‐am îndrepttat direct spre cursul
râului, sp
perând că vo
om beneficia
a de un „efe ct aerian” (vvizibilitate la distanţă), d atorită contrapunerii
pantelorr de pe cele două
d
părţi alle unei văi; c eea ce s‐a şi întâmplat (vv. fig. 2.14).
29

Funcţiee de sursa de informaţii co
onsultată, gru pul de case (îîn creştere rapidă) aparţinee fie de satul Măldăeni
(aflat la cca 2 km vesst), fie oraşullui Roşiori (afflat la 2 km est), de care este totuşi sseparat prin platforma
industrială.
30
La fel d
de adevărat că
c acest segm
ment de val, ddeşi greu de văzut
v
pe orto
ofotografii, estte documentat pe PDT
(Planurilee Director de Tragere).
T
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Trecerea prin pârâul Bratcov este dificilă (deşi cursul de apă este mic), aşa că am oprit cercetarea pe
malul nordic al râului. La întoarcere spre cătun, folosindu‐ne de faptul că ştiam capătul troianului de
pe malul sudic al văii, am reuşit să găsim şi continuarea spre nord, închizând observaţiile în faţa
turnului ars, găsit anterior. Traseul construcţiei antice este destul de bine profilat, însă numai pe
prima sută de metri la nord de cursul apei, însă restul traseului spre sat este marcat de diverse
materiale de construcţii, inclusiv cărămidă şi ceramică romană.
Rămânea de clarificat traseul acestei construcţii între segmentul cunoscut de la Valea Bratcovului şi
traseul cunoscut – încă de mai multă vreme – de la sud de Spital. În această din urmă zonă drumurile
romane se despart, unul mergând direct spre oraş, iar altul venind spre cătunul Măldăeni; primul
este cel sesizat, încă cu ani în urmă, pe ortofotografii, cel de‐al doilea este cel atestat de Polonic, dar
ne‐regăsit pe teren până acum.
Mai rămânea, de asemenea, de clarificat, în termeni de coordonate geografice, traseul
monumentului din zona de la nord de spital (fiindcă nu rezultă cu precizie din fotografia de la fig.
2.14).
Un alt aspect nu foarte clar este natura construcţiei care leagă zona spitalului de cătunul Măldăeni.
Acolo unde a putut fi observat în relief (de o parte şi de alta a pârâului Bratcov) el este bine profilat
(are cca 0,7 m înălţime), dar are o lăţime foarte modestă, de cca 4‐5 m, ceea ce este neobişnuit.
Ipoteza noastră de lucru, la acest moment, este că aici vorbim despre un drum, nu despre un val de
graniţă. Într‐adevăr, pentru trupele care se mişcau în lungul graniţei, traseul prin Măldăeni este
considerabil mai scurt decât prin Roşiori, fiind deci preferabil. Acesta nu este deci un drum de
deservire a pazei de frontieră (acesta ar trebui să se afle imediat lângă val), ci un drum strategic,
pentru trupele care se deplasează la distanţă.
Corelarea planimetrică între traseul de la vest de spital şi traseul de lângă cătun a fost parţial
realizată ulterior, într‐o misiune de dronă.

2.3.4. Misiunea dronă la vest de Spitalul de Pneumo‐ftiziologie
În timpul execuţiei Misiunii Carota (6‐9 noiembrie 2014, vezi Secţiunea 8) s‐a întâmplat să fie şi o zi
cu soare. Am chemat echipa „dronă” de la Bucureşti, special pentru a realiza a doua misiune a
Experimentului în perimetrul Valea Mocanului, prognozele pentru restul lunii fiind pesimiste31. După
executarea acesteia, fiindcă tot se afla acolo echipamentul, am cerut survolul zonei de la vest de
Spital, pentru a putea face legătura dintre cele observate în cătunul Măldăeni (v. subsecţiunea
precedentă) şi zona de experiment.
Datorită luminozităţii mici (şi în scădere), ortofotografia a fost mai puţin expresivă decât speram, însă
modelul teren obţinut prin fotogrametrie (fig. 2.15) a dat satisfacţie, relevând traseul obiectivului
roman în câmp (nu este clar acum dacă este un drum sau un val). Menţionăm că la momentul
respectiv drona era singurul mijloc posibil de folosit, câmpul fiind atât de înmuiat de ceaţa deasă din
ziua anterioară, încât era imposibil de intrat32.
Această ultimă misiune de dronă, pe 2014, a permis concretizarea „ipotezei Polonic”33 (fig. 1.16),
având acum un traseu concret a ramurii vestice a amenajărilor romane. După identificarea pe teren a
celor două variante, vor mai rămâne însă multe de făcut pentru a defini fiecare dintre aceste trasee.
Periegheza la sud de cătunul Măldăeni (sub‐secţiunea 2.3.3) a permis formularea ipotezei că această
31

Şi nu ne referim la prognozele meteorologilor (români sau străini), care în cursul lunii s‐au răzgândit de multe
ori, ci la avertismentul unui localnic (arheologul Pavel Mirea de la Alexandria), care a spus că „dacă s‐a pus
ceaţa, aşa rămâne toată luna”. Din nefericire a avut dreptate.
32
Am testat în timpul ridicării ţintelor asociate zborului; o persoană care stătea în acelaşi loc mai mult de trei
secunde se scufunda până la glezne!
33
Mai multe detalii despre aceasta în sub‐secţiunea anterioară a raportului.
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ramură vvestică a amenajării ar fi un drum, baazându‐ne pe
e lăţimea aparentă mică.. Carotele re
ealizate în
zona Valea Mocanullui atât prin val, dar şi pprin unul dinttre drumuri (vezi Secţiunnea 8), au arătat clar
diferenţeele de gabarrit a celor două construcţţii.
Figura 2.15. Model terenn (DEM) obţiinut prin
fotogrametrrie, via UAV, imediat la vest
v de
Spitalul de Pneumo‐ftizio
P
iologie, Roşio
orii de
Vede.
Diferenţele de
d cotă între cââmpia înaltă şi
ş Valea
Bratcovului (rreprezentată pparţial, cu verrde) – cca
20 de m (în re
eprezentare, aaici, sub 10 m).
Obiectele închise la culoare
re reprezintă tufişuri
t
înalte sau stâ
âlpi. Lungimeaa modelului – cca 800
m.

Rămân de asemenea lucruri neclare
n
în zzona dintre cele două ortofotograafii de la fig.
f
2.16;
ortofoto
ografia militaară (2012) nu este, în acest caz, foarte fericcită, iar proodusul Googgle Earth
sugereazză că cele do
ouă linii (valu
ul în est şi d rumul în vesst) se interse
ectează, ceeaa ce este absurd, dar
lucrurile necesită noi analize în zonă, inclusivv geofizice (p
probabil kapa
a‐metru).
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Fig
igura 2.16.
M
Model teren la
a vest de
Rooşiori. Fragm
mente de
coonstrucţii liniiare.
EU
U‐DEM (29 m)
m cu
cuurbe de nivell la 5 m.
Orrtofotografiii
obbţinute cu drrona
(nnoiembrie) în
n zonele
Vaalea Mocanu
ului şi
Sppital‐vest.

