EVOLUŢIA CERCETĂRILOR PRMND DRUMURILE
....

DIN DACIA ROMANA
Florin FODOREAN

Drumurile romane au început să-i preocupe pe arheologi şi istorici încă din a doua jumătate a secolului al
XIX-lea. Începutul studiului sistematic al arterelor rutiere nu poate fi plasat însă decât după a doua jumătate
a secolului trecut, prin anii '70. Aşadar, pe parcursul a mai bine de un secol, <;!atele cu privire la drumurile
din Dacia romană au fost extrem de generale, fără preocupări pentru cercetări sistematice în teren. Urmărind
îndeaproape evoluţia cercetărilor privind căile de comunicaţie din fosta provincie traiană, am putea distinge
cinci mari etape:
1. secolele XVI-XIX, când apar primele informaţii despre drumurile romane, în unele documente
medievale şi moderne;
2. de la jumătatea sec. al XIX-lea până în anii 1930-1935 ai secolului trecut, când s-au "descoperit" treptat
câteva din traseele rutiere romane, mai ales în sud-vestul Daciei, în zona Banatului;
3. perioada cuprinsă între anii 1925/1935-1950, când au apărut practic primele sinteze, dar cu caracter
foru.te general, referitoare la drumurile din Dacia romană;
4. perioada cuprinsă între al doilea război mondial până prin anii '70, când au început să fie cercetate
sistematic arterele rutiere romane, mai ales în Oltenia, o contribuţie decisivă având D. Tudor;
5. perioada cuprinsă între 1975 până în zilele noastre, când au apărut o serie de articole rezultate din
cercetarea sistematică a traseelor, infrastructurii, suprastructurii şi principalelor caracteristici tehnice ale
drumurilor romane.

1. Secolele XVI- XIX. Primele informaţii despre drumurile romane
Ştiri, date şi informaţii cu caracter general despre drumurile romane apar în documentele medievale,
unde asemenea drumuri sunt consemnate mai ales cu toponime precum "drumul pietros" sau "drumul uscat".
Aceste denumiri au apărut datorită faptului că în evul mediu nu au existat decât drumuri de pământ, iar
celelalte artere rutiere care poartă asemenea determinative nu pot fi decât drumuri romane, pentru că doar
ele erau încă pietruite în epoca medievală. Câteva toponime sunt menţionate în Banat, mai ales în legătură cu
reambularea unor moşii, servind ca repere cadastrale şi dând naştere unui peisaj agrar specific. Spre exemplu,
un act al capitlului din Cenad, emis în anul1351 în legătură cu moşia Beninys din districtul Kuesdl, aminteşte
printre hotare un "drum pietros" (kuesd ut). Drumul a fost identificat, în contextul toponimelor din document,
cu calea rutieră romană dintre localităţile Biniş şi Bocşa Română.
Un alt document din anul 1371 cu referire la câteva moşii situate la vest de munţii Poiana Ruscă, în
regiunea cuprinsă între râurile Timiş şi Bega, pomeneşte existenţa unui "drum mare": "quondam magnam viam
vulgo Sohordovich vocatum"2 • Interesantă este în acest context prezenţa unui drum roman în această regiune, la
est de linia Lederata-Tibiscum, deci în zona cuprinsă între Dunăre la sud, Tisa la vest şi Mureş la nord. O. Bozu
şi colaboratorii săi cred că toponimul Sohordovich, format din slavul suh ("uscat") şi doi ("şanţ") indică un drum
roman pe traseul Tibiscum-Răchita-BulcP. Autorii susţin că în acelaşi document, în apropiere de acest drum,
apare şi toponimul Teglavar ("cetate de cărămidă"), care ar putea consemna ruinele unei fortificaţii sau o staţie
de poştă romană4 • Dacă acceptăm aceste ipoteze înseamnă că avem un indiciu foarte important. În perioada
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cât acest teritoriu a făcut parte din provincia Dacia, adică în epoca lui Traian, aici s-au construit şi drumuri de
importanţă secundară, care să lege calea Lederata-Tibiscum cu calea rutieră construită de-a lungul Mureşului.
Ipoteza noastră este întărită şi de faptul că pe o hartă militară austriacă realizată la începutul secolului trecut
am p_utut identifica câteva sectoare de drumuri romane în apropiere de Berzovia şi la NE de această localitate.
Intr-un document din anul 1346 drumul roman imperial Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Apulum în
sectorul Cricău-Galda de Jos este numit via lapidea ("drumul pietruit") 5 • Este sigur că toponimul se referă la un
drum roman pentru că între localităţile Cricău şi Galda de Jos, la aproximativ 2 km nord-vest de Galda, au fost
identificate porţiuni din acest drum, lat de circa 2,5 m 6 • În 1848, referindu-se la descoperirile de la Războieni,
Timotei Cipariu amintea şi "drumul romanu ce se vedea la Galda de Gios şi în diplomele anului 1346 se
numeşte Via Lapidea (calea de piatră) ... "7 •
Infonnaţii preţioase privind drumurile din Dacia romană aflăm de la Stephanus Zamosius (Zamoscius)-Istvân
Szamoskozy, unul dintre cei mai de seamă cronicari-istorici ardeleni (?1565-1612), autor al unei serii de
valoroase scrieri istorice redactate o parte în latină şi o parte în limba maghiară 8 • Prima lui lucrare, dedicată
antichităţilor din Dacia romană, a fost tipărită în anul1593la Padova şi s-a numitAnalecta lapidum vetustorum
et nonnullarum in Dacia antiquitatum. Cartea a fost scrisă cu scopul de a prezenta publicului şi erudiţilor
timpului o imagine geografica-istorică şi culturală a Daciei romane pe baza textelor epigrafice, a informaţiilor
istorice şi literare, a materialului arheologic şi numismatic 9 •
În capitolele V şi IX istoricul ne oferă informatii despre drumurile romane identificate pe teren la acea
dată. Mai ales în capitolul 1X cronicarul descrie amănunţit drumurile, consemnând şi localităţile prin care
treceau. Evident, Szamoskăzy a comis erori privind localizarea unor oraşe antice (spre exemplu identifică greşit
Salinae cu Turda) sau erori privind unele trasee rutiere, dar informaţiile oferite sunt extrem de preţioase, atât
cele privind traseele, cât mai ales cele legate de modul în care se păstrau pe la 1600 drumurile romane.
Iată pasajul din capitolul V care se referă la drumuri:

"Mentio quoq; sit viarum, quae totam quam longa est Ti'ansylvania, olim muniebant. Ac uia quidem Closia seu
Claudia ea esse putatur, quae Claudiopolis urbis territorium secabat. Annia erat, quae Eniendium, unde oppido
nomen remansit, perstringebat. Cassia ultra Apulum seu Albam, Ulpiam Traianam versus ducebat, earum viarum
vestigia nuc qouq; multis in locis supersunt. (.. .) quae cap. 9 pa ucis referemus''l 0 ("Sunt menţionate toate drumurile
care odinioară au fost construite în tot teritoriul Transilvaniei. Se consideră că a existat un drum, Clodia sau
Claudia, care traversa oraşul Claudiopolis. Exista şi Via Annia, care trecea prin Eniendium, de unde s-a păstrat
şi numele cetăţii. Via Cassia ajungea până dincolo de Apulum sau Alba Iulia. Chiar şi acum se văd la suprafaţă
urmele acestui drum în mai multe locuri. În legătură cu acestea ne vom referi pe scurt în capitolul9").
În capitolul 9 Zamosius se referă în primul rând la rolul capitalei Daciei ca nod rutier, menţionând că
de aici se desprindeau două drumuri: unul spre sud, spre munţi, iar altul spre Apulum. Istoricul cronicar
menţionează şi câteva date privind modul în care au fost construite drumurile romane şi starea lor de
conservare la acea dată:
,,Praeter oppidorum autem ruinas, viaru qouq; monumenta multa in Dacia conspiciuntur, quae admirando

plane opere, totam, quam longa est, Ti'ansylvania transmittunt. Nec uera illae (uti nunc solent urbium pavimenta
sterni) coementis tantum fabula glareaq; in culcatis munitae spectantur, sed quibusdam in locis addita etiam
calce ita solide silices sunt seruminatae, ut a tanta vetustate aboleri peritus ad huc nâ potuerint. Nec rudis
tantum silicum materia in ruderationem fuit adhibita, sed lapides etiam ad amussim laborati perpetuoq. opere
ducti, vrbium prţcipuarum itinera muniebant. Ab v1pia Ti'aiana viae utrinq; geminae excurrunt, quarum altera
Transalpinam versus porrecta, in montium Vlpiae vicinorum angustiis, quae Ferreas Partas vacant, desinunt'' 11 •
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În continuare, Zamosius semnalează starea bună a drumurilor romane din Transilvania şi face referire la

artera rutieră care pleca de la Sarmizegetusa şi se îndrepta spre sud, numită via Trai ana: ,,Altera Apulum versus
progreditur, Sargeti~ amnis ripas, non ~quo tamen ubiq. Intervallo praeterleges, ad XIII!. pass. millia, tata ex
lapidibus in quadrum dolatis composita. Vulgus pessimus antiquitatis custos, appellat uiam Troianam (TI'aianam
intelligo) qua olim Sisonia quaepiam regina inter fecerit eiusq; rei lepidam in ore habent fabulam" 12 •
Relatarea lui Zamosius continuă cu detalii privind drumul roman imperial de la Sarmizegetusa spre
Potaissa. Autorul aminteşte principalele localităţi prin care trecea acest drum şi faptul că se mai vedeau la
suprafaţă dalele din pavajul superior al arterei rutiere. De remarcat este că şi Zamosius, ca de altfel şi alţi
istoricii din secolul XIX, identifică localitatea Salinae cu Turda. De la ultima localitate amintită cronicarul
ardeleal continuă cu descrierea traseului drumului, precizând că acesta ieşea din provincie în teritoriul iazigilor
şi se îndrepta spre Pannonia: "Haec via per falebrosa scrupisq; aspera loca per passum multa millia procedens,
rect a Apulum perducitur, ita ut olim eae urbes perpetua via fuerint coniunctae. Eandem ab Apulo ad Salinas, ubi
nunc Torda est, continuata opere deductam, perpetuus rotarum cursus, ipsaq; vetustas dele·uit. A Salinis quoq;
geminae utinq; propagantur viae, quarum altera transmisso fluuio qui oppidum proxime alluit, recta Forum
Siculorum tendit, campos Mari fluuij ubiq; praeterradens. Altera vergit Claudiopolim versus, qua exitus fuit in
regionem Iazygum, ac inde in Pannonias. Olim enim vtraq., Pannonia tam superior quam Inferior, cis danubiae
regiones fuerunt, horizontis Romani ratione, quod ex Pto1emaeo patet. Nam Transdanubiana regio Iazygum
fuit. Nec vero loca ista ideo silicibus strata fuerunt, quod campi coenosa illuuie defoedati transituris curribus
difficilem viam praebuissent (hac enim incomoda non vsq; adeo laborat regio, cum cliuosa sit tata, calcula saq;
glarea referta) quam ut hac quoq; in re magnificentiam Romani nominis Golani~ pr~fferent. Ac in viis muniendis
singularem operam Romanos olim collocasse, ostendunt celebratissimae in Italia quoq; viae, Appia, Flaminia,
Aemilia, Nomentana & plures aliae. Vti omnes etiam nationes nunc habent peculiare ali quid, quod singulari
studio excolant, aliae fontes & pontes, aliae templa & diversoria, mu!tae castella & arces, pleraeq; privatas dom os
& culinas exornant, non paucae fatellitio pompaq; feruorum oblectantur, nec defunt qu~ cuticulam fu am vxoresq;
spelndidissime curent" 13 •
Informatiile lui Stephanus Zamosius sunt preţioase pentru că se referă la traseul drumului imperial, la
starea de conservare a acestuia în jurul anului 1600, când istoricul şi-a scris lucrarea, şi de asemenea oferă
şi indicaţii de ordin toponimie, în sensul că drumul roman imperial a fost cunoscut şi în acea perioadă cu
numele de "drumul lui Traian". Relatările lui Zamosius reprezintă şi un revelator document de mentalitate,
pentru că observăm că începând cu secolul al XVII-lea se manifestă interesul pentru antichităţile romane din
Transilvania. Amintim că la 1574 francezul Pierre Lescalopier era primul care amintea urme antice la Potaissa 14 ,
urmat, câţiva ani mai târziu, de Zamosius, care la sfârşitul secolului al XVI-lea a vizitat castrul potaissens şi a
lăsat descrierea în amănunt a unei porţP 5 •

2. A doua jumătate a sec. al XIX-lea- anii 1930-1935 ai secolului trecut
În cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pe fondul creşterii interesului oamenilor de cultură din
Transilvania pentru antichităţile romane (în această perioadă activează în Transilvania Iosif Kemeny, Michael
Ackner, Friederich Miiller şi alţii 16 ), se remarcă semnalările viceprotopopului de Brebi şi în acelaşi timp paroh
de Popeni, în persoana lui Iosif Vaida, care a întocmit un raport scris la Popeni în 12 noiembrie 1859 17 • Printre
datele referitoare la parohiile aflate în subordonarea sa, el strecoară şi câteva semnalări de vestigii arheologice,
printre care un drum şi un apeduct la Porolissum şi tot un drum pietruit şi un apeduct la Ortelec.
Urmele ro!llane de la Moigrad îi reţin atenţia protopopului, mai ales ruinele castrului, apeductele şi un
drum pietruit. In acest sens, Iosif Vai da precizează:
,,Memorabilis ab una veteri castra, cuius ruinae hodie quoque videntur, a fodinibus calcis, pluribus aquae
ductibus Romanorum antiquorum, et via lapidea eorundem" 18 •
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Interesant est că încă la 1859 ruinele tuturor obiectivelor amintite încă se mai vedeau bine pe teren, după
cum ne informează Iosif Vaida.
La Ortelec acelaşi Vaida semnalează prezenta unei fortificaţii, a numeroase ţigle, a unui apeduct şi a unui
drum pavat: ,,Memorabilis ab una castra antiquo, cuius ruinae hodie quoque inveniuntur, et a quo parochia
suum nomen accepit, in cuiusque loca superstat moderna ecclesia et fundus parochialis internus. Castrum hac
erat ab antiquis Romanis proavis conditum, prout videtur ex aliis, vestigiis, nempe: via Japidea Romanorum,
tegulis, et aquae ductus eorum" 19 •
Mentiuni despre diferite tronsoane rutiere apar încă din secolul al XIX-lea. ]. E Neigebaur, referindu-se
la drumul roman care urca pe valea Oltului de la Râmnicu Vâlcea spre Turnu Roşu, preciza: "... dass die von
Rîmnik her Romerstrasse von den Walachen Kale Trajan, Trajansweg (s.n.), gennant wird" 20 ( ... "că drumul
roman de la Rîmnik încoace este numit de valahi Drumul lui Traian"). Câţiva ani mai târziu, discutând despre
acelaşi drum, M. ]. Ackner îl numea "drumul de piatră al împăratului Traian":" ... auf den ăltesten Karten mit
via lapidea Imperatoris Trai ani" (" ... pe cele mai vechi hărţi cu via lapidea Imperatoris TraianP')2 1 •
Referiri la diferite sectoare de drumuri, printre care şi cel dintre Lederata-Tibiscum, apar la K. Torma 22 •
Primele informaţii despre arterele rutiere din întreaga Dacie romană apar în harta întocmită de istoricul Carl
Gooss, care a încercat să realizeze o prezentare generală a drumurilor din Dacia 23 • Informaţiile lui Gooss au
fost ulterior utilizate de către H. Kiepert pentru harta Daciei romane (la scara 1 :500000) publicată în CIL III,
partea a 11-a. Pe hartă drumurile au fost numite viae publicae şi au fost împărţite în trei categorii: viae certae
et exploratae, viae certae sed nondum exploratae şi viae incertae. În prima categorie au fost incluse sectoarele
rutiere: Sarmizegetusa-Haţeg-Ad Aquas; Brucla-Salinae; Largiana-Certiae-Moigrad; Dej-Căşei; Dej-ReteagIlişua-Orheiul Bistriţei; Certiae-Varmez6 (Buciumi); drumul de pe cursul superior al Mureşului: SalinaeMaros-Ujvar-Malomfalva; Maros Vasarhely-Reenmarkt (Szâsz-Regen, Reghin) - vees - Fiilehaza; Apulum
- Şard - Ampelum (Zalathna]-Abrud; de la Apulum în sus, pe valea Târnavei Mari; de la Pons Vetus pe Olt
în sus, până se uneşte cu drumul de pe Târnava Mare; Apulum-Deva-Veczel-Dobra. Drumuri certe dar nu
cercetate pe teren sunt considerate tronsoanele rutiere: Transdierna (Orşova), Ad Mediam (Mehadia) - Teregova
-Slatina- Karansebeş- Tibiscum; Germisara-Apulum-Brucla; Salinae-Potaissa-Ajton-Felek-Napoca-OptatianaLargiana (Zutor); Apulum-Hermanstadt (Cedoniae)-Pons Vetus; Pons Vetus-Arutela-Castra Traiana-Buridava;
Amutria-Drobetae. Ca drumuri incerte apar pe hartă sectoarele rutiere: Ad Aquas-Gerrnisara; Napoca-SzamosUjvar-Dees; Buridava - Pons Aluti - Rusidava - Acidava - Romula - Celei; Celei - Pelendava - Arnutria; Arnutria
- Bumbeşti - Sarmizegetusa; Dobra- Bulcs - Lippa - Nemet Ssanad.
Într-o lucrare despre cornitatul Turda şi descrierea pământului secuiesc, Orbân Balasz acordă capitole
separate drumurilor romane şi ramificaţiilor acestora 24 • Primul care a studiat drumurile din sud-vestul Daciei
şi care a oferit o imagine despre arterele rutiere romane din Banat a fost C. Schuchhardt25 • Tot despre drumurile
romane din Banat o lucrare cu caracter general a scris H. Kematmi.i.ller 26 • Într-o manieră asemănătoare lui C.
Gooss a revenit asupra drumurilor romane şi istoricul P. Kirâly 27 • Un interesant, dar scurt articol, a publicat în
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Il. Porolissum. Vama romană. Monografie arheologică. Contribuţii la cunoaşterea sistemului vamal din provinciile dacice,
Cluj-Napoca, 1996, p. 104 (in continuare N. Gudea, Porolissum. Vama romană ... ).
Cari Gooss, Studien zur Geographie und Geschichte des trajanischen Dacien, Hermannstadt, 1874, p. 33-47.
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1863-1871, p. 89.
Wiille und Chausseen im Siidlichen und ăst.lichen Dacien, in AEM 9, 1885, p. 228-229, cf. N. Gudea, Porolissum. Vama
romană ... , p. 104.
Die Rămerstrassen im Banat, respective im Siidungarn, in Deutsche Rundschau fiir Geographie und Statistik, f.n., 1882,
p. 214-220, cf. N. Gudea, Porolissum. Vama romană ... , p. 104.
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anul1893 Alexandru Stefulescu, în legătură cu drumul roman Drobeta-Pasul Vâlcan-Sarrnizegetusa în sectorul
Bumbeşti-Târgu Jiu28 , urmat de o carte despre judeţul Gorj scrisă de acelaşi autor cu câteva referiri la drumurile
romane din această zonă 29 • Sectorul de drum roman Lederata-Tibiscum a fost discutat în mai multe lucrări
de către Gabor Teglas 30 şi ulterior de G. Halavats 31 • Într-o altă lucrare, acelaşi istoric şi arheolog Gabor Teglas
a încercat să stabilească reţeaua de drumuri romane din Transilvania şi nordul Banatului, urmărind traseul
drumului imperial, precum şi unele ramificaţii ale acestuia, pe baza observaţiilor de teren. A indicat, totodată,
locurile unde se vede mai bine drumul, dar nu a întreprins cercetări sistematice, de aceea informaţiile furnizate
de el nu sunt complete. Câteva date generale despre drumul roman în sectorul cuprins între Dej şi Ilişua apar
într-un articol al lui Gabor Finâly32 • La începutul secolului trecut Grigore Tocilescu a făcut cercetări concrete
pe teren pe unele sectoare de drumuri romane 33 • Şi mai numeroase au fost datele obţinute de asistentul sau,
Pamfil Polonic, tot în urma cercetărilor de teren, dar acestea au rămas în manuscris şi au fost folosite ulterior
de către Dumitru Tudor. Referiri la drumuri romane apar şi în lucrarea lui Vasile Pârvan despre organizarea
provinciei Dacia 34 •
În anul1911 Al. T. Dumitrescu publică un studiu în care discută despre drumul roman de la Reşca la
Celei, subliniind importanta Romulei antice ca nod rutier în Oltenia35 • Aici se intersectau patru mari drumuri:
1. cel care venea de la podul lui Traian, de la Drobeta, trecând pe lângă Craiova; 2. cel care venea de la podul
lui Constantin, de la Sucidava-Celei, prin Vişina; 3. cel care venea de la gura Oltului, de la Islaz, prin Slăveni şi
Fărcaşe la Reşca; 4. de la Reşca prin Brâncoveni spre Băiţa. Peste doi ani, în 1913, Istvan Teglas, într-un studiu
despre zona Turda, face referiri şi la drumul roman dintre Turda şi Călăraşi. El prezintă o schiţă cu această zonă,
unde drumul apare cu numele de "Trajanus Ut" 36 •
Despre drumul roman dintre Căşeiu şi Dej, precum şi despre podul de peste Someş de la Dej avem date în
lucrarea lui 1. Marţian 37 • Alte urme romane sunt menţionate de Marţian la Aiton (inscripţie romană), Bozna,
Chişfalău (urme ale apeductului spre Apulum), Cojocna ("pe drumul Traianului, înspe est, urmele unei incinte
numite "Cetate"), Sân-Palu Homorodului (o carieră de piatră şi urme de saline antice). În alte două lucrări
Vasile Pârvan face referiri generale la drumurile din Dacia romană 38 •
3. Perioada 1925/1935-1950

Este cea în care au apărut sinteze generale despre drumurile din Dacia, în care au fost discutate mai ales
probleme legate de traseele drumurilor, dar aproape deloc aspecte privind modalităţile de construcţie.
27

28
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Dacia Provincia Augusti, vol. 1, Alba Iulia, 1893, p. 347-364, cf. N. Gudea, Porolissum. Vama romană ... , p. 104.
Alexandru Stefulescu, Un drum roman descoperit în Gorj, în Revista Nouă, nr. 1, anul IV, Bucureşti, 1893, p. 340-342.
Tdem, Gorjul istoric şi pitoresc, Tg. Jiu, 1904, p. IV, 83-84, 180.
A daciai ut Pal6nk6t61 a Bisztra torkolataig, în MTAE 1896, f.n., p. 407-411, cf. N. Gudea, Porolissum. Vama romană ... ,
p. 104; Idem, Felsii-Moesia es Dacia fii-kiizlekedesi kapcsolatanak iradalmi allapota sa Delmagyarorszagi tiirtenelmi es
Regeszeti T6rsulat eziranyu tevekenysegenek meltatasa, în TREf, f.n., 1897, p. 75-87, cf. N. Gudea, Porolissum. Vama
romană ... , p. 104; Idem, Torma Karoly erdemeinek meltatasa Dacia aldunai uth616zatanak kinyomozasaban, în ErdMuz
14, 1897, p. 541-549, cf. N. Gudea, Porolissum. Vama romană ... , p. 104; Idem, Despre drumul dela Pa/anca la ]upa, în
Arch. Kiizlemenyek, 1899, rezumat în Revue archeologique 1901, p. 152, cf. V. Christescu, Istoria militară a Daciei romane,
Bucureşti, 1937, p. 114; Jdem, A Tabula Peutingeriana harmas daciai utvonalab61 az Ujpalank6t61 Zsupp6.igvagyis a
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33
34
35

Bisztra-Temes egyeii/esenel fekvii Tibiscumig terjedii fii hadiutnak, had allasainak strategiai es kozgazdasagi jelentosege,
în Arch. Kozlemenyek 22, 1899, p. 86-117, cf. N. Gudea, Porolissum. Vama romană ... , p. 104; Idem, R6mai koem/ekrOl a
nagy-es kiskiikiillii kiizti somogyomr61 kiskiikiillo megyeben, în ArchErt 23, 1903, p. 278-280.
ALederata-Tibiscum ut, înArchErt 16,1896, p.12-14.
R6mai ut keresztmetszete, în ArchErt 22, 1902, p. 380-383.
Gr. Tocilescu, Fouilles et recherches archeologiques en Roumanie, Bucureşti, 1902, p. 118-119 (harta), p. 126.
Vasile Pârvan, Câteva cuvinte cu privire la organizaţia provinciei Dacia traiană, Bucureşti, 1906, p. 20-28.
Al. T. Durnitrescu, Tradiţii şi mărturii documentare despre drumul roman de la Reşca la Celei, în BCMI, anul IV, 1911, p.
107-110.

36
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Istvân Teglâs, în ArchErt 33, 1913, p. 57 sqq.
I. Marţian, Repertoriul arheologic pentru Ardeal,

Bistriţa,

1920.

Vasile Pârvan, Începuturile vieţii romane la gurile Dunării, Bucureşti, 1923, p. 29, 46, 48, 115, 128, 140; Idem, Getica. O
protoistorie a Daciei, Bucure§ti, 1926, p. 109-110.
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Despre drumurile romane din Banat au scris Traian Simu39 , Adam Cucu40 şi Emil Pănuca41 • Autorii
amintesc principalele trasee rutiere, câteva din ramificatiile lor, rolul jucat de căile de comunicaţie şi faptul că
urmele drumurilor se vedeau până în timpul lor.
În anul1929 Vasile Christescu publica lucrarea dedicată istoriei economice a Daciei romane, unde într-un
capitol separat despre comerţ face o scurtă prezentare a traseelor rutiere din Dacia42 • Autorul face referiri
la drumul pomenit de Aurelius Victor, care spunea că în timpul lui Traian Oceanul Atlantic a fost unit cu
Marea Neagră pentru prima dată printr-o arteră rutieră. Acelaşi Christescu prezintă şi traseul drumului de
comerţ al iazigilor cu roxolanii, optând pentru varianta prin interiorul provinciei, observând bine că de vreme
ce "Geograful Ravennat ne arată un drum precis de la Porolissum, deci mai sus de Cluj, la Tyras, trebuie să
admitem că tot acest drum trecea prin teritorii romane" 43 • În afară de drumurile cunoscute din itinerarii, pe care
Christescu le înşiră pe baza lucrării lui Konrad Miller, informaţii preţioase ne oferă autorul în legătură cu alte
trasee. Drumul imperial al Daciei în sectorul Tibiscum-Porolissum trecea, în opinia autorului, prin următoarele
localităţi (de la sud la nord): Banzar, Grădişte, Făget, Păclişa, Cărneşti, Toteşti, Orlea, Ruşii, Călan, Cigmău,
Geoagiu de Jos, Cârna, Vurpăr, Alba Iulia. De aici drumul continua spre nord prin localităţile Vintul de Sus,
Războieni, Bogata, Turda, Aiton. Aici Christescu face o greşeală, deoarece "trece" drumul peste Feleac la Cluj, în
timp ce traseul acestuia este prin Ceanu Mic, Aiton şi Gheorghieni. Mai departe, drumul continua prin Baciu,
Nădăşel, Şardu, Sutoru, Zimbor, Vaşcapău şi sfârşea la Moigrad. Pe lângă traseul drumului imperial, Christescu
mai menţionează încă şapte artere rutiere care au împânzit provincia Dacia: drumul de-a lungul Oltului, drumul
de-a lungul Mureşului între Veţel şi Deda, drumul de-a lungul Târnavei Mari, între Alba Iulia şi Odorhei, prin
Micăsasa şi Sighişoara, drumul de-a lungul Târnavei Mici care ieşea din provincie prin pasul Oituz, drumul
de-a lungul Someşului, de la Cluj la Orheiu Bistriţei, drumul de-a lungul Mureşului "peste Niraştău, Tg. Mureş
spre Michaza" şi un alt drum de legătură spre est 44 • Pe lângă aceste artere rutiere, Christescu le mai pomeneşte
şi pe cele din Banat, drumul Lederata-Tibiscum şi Dierna-Tibiscum, subliniind rolul primordial militar al
acestora. Pentru Oltenia, Christescu menţionează acele tronsoane rutiere determinate de Tocilescu în urma
cercetărilor de teren, între care este pomenit drumul Drobeta-Bumbeşti-Sarmisegetusa prin pasul Vâlcan 45 •
Opinia autorului este că arterele de comunicaţie din Dacia romană au avut în primul rând un caracter militar
şi apoi comercial. Tot Christescu are meritul că pentru prima dată discută şi problemele legate de racordarea
Daciei la sistemul de comunicaţii al Imperiului Roman.
A. D. Xenopol46 , C. C. Giurescu 47 , Nicolae lorga 48 şi C. C. Giurescu şi Dinu Giurescu49 fac câteva referiri
generale la drumurile din Dacia romană, mai ales la cel de pe valea Oltului. A. D. Xenopol a realizat chiar şi o
hartă cu drumurile din Dacia romană 50 , unde apar drumul imperial, drumurile de-a lungul celor două Târnave,
drumul de-a lungul Oltului, de-a lungul Mureşului şi un sector rutier între Alba Iulia şi Abrud. În afară de
trasee, în lucrarea lui C. C. Giurescu şi Dinu C. Giurescu apar şi câteva date generale privind reţetele rutiere
pentru realizarea infrastructurii căilor de comunicaţie.
În anul1936 apărea prima sinteză despre drumurile din Dacia romană, dacă putem să o numim astfel,
datorată istoricului Emil Panaitescu51 • În câteva pagini, Panaitescu a încercat să ofere o imagine generală (poate
chiar prea generală) despre principalele trasee rutiere din Dacia. Autorul discută, pe scurt, despre rolul strategic
şi economic al căilor de comunicaţie, despre modalităţile în care a fost gândit sistemul rutier din provincia
39
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Drumuri şi cetăţi romane în Banat, Lugoj, 1924, p. 15-18.
Drumurile romane în Banat, în Analele Banatului 1, 1929, p. 45-52.
Apărarea Banatului în timpurile cele mai vechi până la primul război mondial, în Analele Banatului 3, fasc. 4, 1930,
p. 43-44.
Vasile Christescu, Istoria economică a Daciei romane, Bucureşti, 1929, p. 96-110.
Ibidem, p. 102, n. 1.
Ibidem, p. 103.
Ibidem, p. 104.
Istoria Românilor, ed. a IV-a, Bucureşti, 1985, p. 114-128, 181-189.
Transilvania în istoria poporului român, Bucureşti, 1967, p. 26-29.
Istoria românilor pentru poporul românesc, Bucureşti, 1993, p. 23.
Istoria românilor. 1. Din cele mai vechi timpuri până la întemeierea statelor româneşti, Bucureşti, 1974, p. 98-100.
A. D. Xenopol. op. cit., p. 184-185.
Provincia şi Imperiul. Extras din volumul omagia! pentru fraţii Alexandru şi Ion 1. Lapedatu, Bucureşti, 1936, p. 3-14.
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nord-dunăreană, menţionând şi principalele noduri rutiere: Tibiscum, Sarmizegetusa şi Apulum. Referindu-se
şi la problema racordării Daciei la sistemul de comunicatii general, Panaitescu a subliniat importanţa aşezării
de la Naissus în angrenajul rutier din zona balcanică. Istoricul a prezentat şi variantele pentru cel mai scurt
drum din Italia în Dacia, precum şi drumurile care legau Dacia cu provinciile răsăritene. Drumurile pe care
le-a amintit în Dacia, trecute pe două hărţi, sunt cele pomenite şi de Christescu, cu câteva adăugiri5 2 • Astfel,
apar pe aceste hărţi următoarele trasee rutiere: Lederata-Tibiscum, Dierna-Tibiscum, Drobeta-Sarmizegetusa,

Drobeta-Amutrium-Pelendava-Romula, Sarmizegetusa-Apulum, drumul pe valea Oltului, de la Apulum pe
valea Târnavei Mari, de la Apulum pe valea Târnavei Mici, drumul de-a lungul Mureşului, drumul de la
Apulum la Alburnus Maior şi de la Apulum la Porolissum.
În anul1937 Christescu publica o altă lucrare, de această dată despre istoria militară a Daciei romane, în
cadrul căreia într-un subcapitol separat dedicat organizării defensiva a Daciei a abordat şi problema drumurilor
romane 53 • Datele prezentate sunt aceleaşi ca şi în lucrarea din 1929, Christescu optând pentru aceeaşi clasificare
a itinerariilor rutiere, în itinerarii cunoscute din documente antice şi drumuri neindicate de itinerarii. Autorul a
subliniat şi importanţa izvoarelor antice (cartografice şi epigrafice) în cercetarea drumurilor romane, amintind
în câteva rânduri şi miliariile descoperite în Dacia, care ajută la datarea traseelor rutiere. Drumurile antice
identificate de Christescu pe baza itinerariilor antice sunt: Lederata-Tibiscum, prin Apa flumen, Arcidava,
Centum Putei, Berzobis, Azizis şi Caput Bubali; Dierna-Tibiscum, prin Ad Mediam, Praetorium, Ad Pannonios,
Gaganis şi Masclianis; Tibiscum-Sarmizegetusa-Apulum-Potaissa-Napoca-Porolissum; Micia-Partiscum;
Sucidava-Romula-Caput Stenarum-Cedoniae-Apulum; Drobeta-Amutrium-Pelendava-Castra Nova-Romula;
drumul menţionat de Geograful din Ravenna. În categoria drumurilor romane neindicate de itinerarii,
Christescu a inclus următoarele tronsoane rutiere: Micia-Apulum-Deda (drum pe cursul mijlociu şi superior
al Mureşului); drumul pe valea Târnavei Mari prin Micăsasa, Sighişoara, spre Odorhei; un drum de legătură
intre valea Târnavei Mari şi drumul Oltului spre pasul Oituz, pe direcţia Steiu, Ungra, Hoghiz, Apata, Chilieni,
Tg. Secuiesc şi de aici mai departe spre castrul de la Breţcu; drumul de pe valea Someşului, de la Napoca spre
Orheiu Bistriţei, prin Dej, Cuzdrioara, Ilişua; un drum între valea Mureşului şi castrul roman de la Călugăreni.
Interesant este că Christescu presupune existenţa unui drum care lega valea Someşului cu valea Mureşului,
traversând Câmpia Transilvaniei de la vest la est. Conform opiniei autorului, urme ale acestui drum au fost
sesizate la Şovar, Siclău, Şovarad, Tălişoara şi Sicul.
În anul1938 Emil Panaitescu publica, în limba italiană, aceeaşi lucrare editată în 1936, la care a adăugat
câteva lucruri inedite 54 • Prilejul i-a fost oferit de apariţia colecţiei Quaderni dell'Impero. Le grandi strade del
mondo romana, care îşi propusese să publice o serie de conferinţe ţinute între 1935-1937 la Roma, sub egida
Institutului de Studii Romane 55 • Faţă de articolul din 1936, în acest studiu Panaitescu discută şi problema
miliariilor din Dacia romană, oferind date şi despre miliarul descoperit în anul 1933 de C. Daicoviciu 56 la
Mera. Totodată, Panaitescu abordează şi problema traseelor menţionate de Tabula Peutingeriana în teritoriul
corespunzând Daciei romane, publicând şi harta lui Miller referitoare la reţeaua rutieră romană conform TP 57 •
Panaitescu face şi câteva referiri la modalitatea de construcţie a drumurilor din Dacia romană, discutând
problema infrastructurii arterelor rutiere şi exemplificând cu drumul imperial din apropierea capitalei Daciei.
În rest, datele sunt aceleaşi ca şi în lucrarea din 1936, autorul insistând asupra rolului Dunării ca principală
arteră de comunicaţie fluvială şi asupra traseelor principalelor drumuri din Dacia.
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Ibidem, p. 10, fig. 3 §i p. 12, fig. 4.
Istoria militară a Daciei romane, Bucureşti, 1937, p. 104-114.
Le grandi strade romane in Romania, în col. Quaderni dell'Impero. Le grandi strade de/ mondo romana. X., Roma, 1938,
23 p. (în continuare Em. Panaitescu, Le grandi strade ... ).
În această colecţie au mai apărut: A. Grenier, Le strade romane nella Gal/ia; Y. Todorov, Le grandi strade romane in
Bulgaria; P. Goessler, Le strade romane in Germania; D. Viollier, Le strade romane della Svizzera; J. Dobias, Le grandi
strade romane ne/ territorio cecoslovacco; E. Strong, Un viaggio attraverso le strade della Britannia romana; A. W.
Byvanck, Le grandi strade romane nei Paesi Basi; J. Breuer, Le strade romane ne/ Belgia; D. Levi, Le grandi strade romane
in Asia; L. Nagy, Le grandi strade romane nell'Ungheria. În curs de publicare, la data apariţiei studiului lui Panaitescu
erau: P. Romanelli, Le strade romane in Africa; C. Praschniker, La grandi strade romane dell'Austria; G. Q. Giglioli, Le
grandi strade romane in Italia; N. Vulic, Le strade romane della fugoslavia; S. Talip, Le strade romane dell'Anatolia.
Un nou "miliarium" din Dacia, în AISC l, 2, Cluj, 1933, p. 48-53.
Emil Panaitescu, Le grandi strade ... , p. 6, fig. 1.
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4. Perioada cuprinsă între al doilea război mondial până prin anii '70

În perioada care a unnat celui de-al doilea război mondial au apărut câteva lucrări esenţiale privind
drumurile din Dacia romană, între care se remarcă contribuţiile esenţiale ale lui Dumitru Tudor privind
drumurile din Oltenia şi apariţia Tffi.
În anul1959, într-un articol despre şantierul arheologic Alba Iulia, M. Macrea şi D. Protase s-au referit şi
la traseul drumului imperial în apropiere de Apulum, considerând că acesta nu trecea pe lângă drumul actual
spre :Uud, ci făcea o buclă spre vest, trecând prin localităţile Şard, Ighiu, Cricău şi Calda de Jossa.
In anul unnător apărea tratatul de Istoria României, unde în câteva pagini s-a discutat şi problema traseelor
rutiere din Dacia, miliariile cunoscute până la acea dată, importanţa izvoarelor antice în studiul arterelor
rutiere şi principalele noduri rutiere din provincie 59 .
În anul 1968 apăreau două lucrări semnate de Dumitru Tudor, esenţiale pentru studiul drumurilm din
Dacia romană. Prima, dedicată Olteniei romane, aflată la a treia ediţie, tratează într-un capitol separat căile de
comunicaţie de pe teritoriul Olteniei60 • D. Tudor discută informaţiile de pe TP referitoare la drumul de-a lungul
Oltului, corectează câteva din distanţele care apar pe TP, localizează toponimele din itinerarium-ul antic şi
reconstituie pas cu pas traseul drumului alutan. În acelaşi timp, discută şi despre miliariile descoperite de-a
lungul acestui drum, precum şi despre infrastructura şi suprastructura lui, insistând asupra sectorului săpat
în stâncă şi a cărui pază a fost încredinţată unităţii militare numeros burgariorum et veredariorum Daciae
Inferioris. Istoricul descrie şi traseul drumului roman între Romula şi Sucidava, precum şi alte trasee rutiere:
Drobeta-Bumbeşti-Sarmizegetusa, drumul care urca pe valea Jiului spre Transilvania şi drumul care urma
malul stâng al Dunării, de la Islaz prin Sucidava până la Drobeta. De asemenea, harta de la sfârşitul volumului
este una completă şi utilă, finnd trecute atât drumurile romane, cât şi toate punctele cu descoperiTi arheologice
de epocă romană care jalonează principalele trasee rutiere.
A doua lucrare a lui Dumitru Tudor 61 este la fel de importantă pentru reconstituirea traseelor rutiere din
Dacia. Istoricul prezintă, foarte amănunţit, toate punctele cu descoperiri romane din Dacia. Aceste puncte,
cartate pe o hartă a Daciei, aşa cum se va întâmpla în anul 1969, odată cu apariţia TIR 134 şi 135, oferă o
bună imagine privind drumurile din Dacia romană. D. Tudor pomeneşte toate tipurile de descoperiri romane:
ceramică, unelte-ustensile, monede, inscripţii, monumente arhitectonice, cuptoare, ateliere, urme de aşezare,
vile rustice, castre, necropole, cariere de piatră, exploatări miniere, viei, saline, temple, apeducte, terme,
ateliere, stationes, mansiones. Metoda a fost aplicată şi de profesorul Ioan Glodariu pentru depistarea căilor de
comunicaţie din perioada premergătoare cuceririi Daciei.
În anii 1968-1969 au apărut cele două fascicule din Tabula Imperii Romani, 1 34 62 şi 1 35 63 , referitoare la
teritoriul Daciei. TIR a apărut prin reluarea unei propuneri mai vechi, din 1928, de a se realiza hărţi arheologice
pentru toate provinciile din Imperiul Roman. Împărţirea teritoriilor care au aparţinut Imperiului s-a realizat
potrivit sistemul internaţional de nomenclatură pentru harta lumii, la scara 1:1 000 000, adoptat la Congresul
internaţional de geodezie şi geofizică din anul 1924, sistem însuşit şi de ţara noastră, în proiecţia GaussKriiger64. Această hartă internaţională a fost suprapusă peste regiunile aflate odinioară sub stăpânirea romană,
obţinându-se astfel 56 de trapeze numerotate cu cifre în ordine crescătoare de la Greenwich înspre est şi cu
litere în ordinea alfabetică de la Ecuator înspre poli65 . Ţara noastră fiind cuprinsă între meridianele 20°15' şi
29°41' longitudine estică şi paralelele de 43°37' şi 48°15' latitudine nordică a fost astfel cuprinsă în sistemul
de nomenclatură internaţională în trapezul 1 34 (Cluj), limitat de meridianele de 18° şi 24° longitudine estică
şi paralelele de 44° şi 48° latitudine nordică, şi în trapezul 1 35 (Bucureşti), cuprins între meridianele de 24°
şi 30° longitudine estică şi paralelele de 44° şi 48° latitudine nordică. Aşa a apărut fascicula 1 34 (AquincumSarmizegetusa-Sirmium), realizată de specialişti din Ungaria, fosta Iugoslavie şi România (M. Macrea, D.
ss M.Macrea, D. Protase, Şantierul arheologic Alba Iulia şi împrejurimile lui, în Materiale 5, 1959, p. 446-447.
59
Istoria României, 1, Bucureşti, 1960, p. 404-406.
60
D. Tudor, Oltenia romană, ed. a III-a, Bucureşti, 1968, p. 49-60.
61
Idem, Oraşe, târguri şi sate în Dacia romană, Bucureşti. 1968.
62
TIR L 34, Budapesta, 1968.
63
TIR L 35, Bucureşti, 1969.
64 Victor Buz, Al. Săndulache, Cartografie, Cluj-Napoca, 1984, p. 33.
65 T. Soroceanu, Tabula Imperii Romani, L 34, L 35, înActaMN 7, 1970, p. 561-563.

62

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

Protase, 1. 1. Russu şi D. Tudor) §i fascicula L 35 (Romula-Durostorum-Tornis), elaborată în cadrul Institutului
de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca şi al Muzeului de Istorie a Transilvaniei §Î tipărită în 1969la Bucureşti
în limba franceză. Hărţile, elaborate după acelea§i norme ale TIR, sunt asemănătoare ca manieră de expunere.
În ce prive§te drumurile romane, pe hărţi sunt trecute atât traseele sigure, cât §i cele presupuse.
În anul1969 a apărut sinteza lui Macrea asupra Daciei romane 66 , unde într-un subcapitol dedicat căilor de
comunicaţie 67 istoricul clujean reia discuţia despre principalele trasee rutiere din Dacia romană, prezentându-le
sistematic §i pe scurt, alături de câteva comentarii despre izvoarele antice referitoare la drumuri (TP, miliariile,
Geograful Ravennat).
5. Perioada cuprinsă între anii '70 până în zilele noastre

Se remarcă printr-o evoluţie rapidă a cercetării drumurilor romane, însă nefinalizată până în prezent
printr-o lucrare de sinteză. În Dacia Porolissensis de o atenţie specială s-a bucurat drumul imperial în sectorul
Potaissa-Napoca. El a fost cercetat mai întâi în zona de lângă Aiton (unde s-a găsit celebrul milliarium 68 ) de
către Iudita Winkler, Mihai Blăjan §i Tiberiu Cerghi 69 • Autorii au publicat rezultatele cercetărilor arheologice
întreprinse la drumul roman în sectorul Tureni-Aiton, insistând asupra infrastructurii §i suprastructurii căi
antice, trasând aproximativ 60 de secţiuni pe drumul roman, între localităţile Tureni §i Cluj-Napoca. Legat de
localitatea Aiton §i de vestigiile romane de aici, printre care o posibilă villa rustica, este studiul lui M. Blăjan
şi T. Cerghi 70 • Tot Iudita Winkler a mai publicat un articol în anul1982, în care prezintă rezultatele cercetărilor
arheologice întreprinse pentru a lămuri traseul drumului roman imperial în sectorul Tureni-Turda 71 • S-au trasat
perpendicular pe traseul drumului 22 de secţiuni, dar la publicare, din păcate, nu s-a oferit descrierea nici
măcar a uneia din aceste secţiuni, ele fiind pur şi simplu doar înşirate. Începând din anul1980, acela§i drum a
fost cercetat sistematic de către un colectiv condus de topograful Dorin Ursuţ 72 • A fost stabilit astfel, foarte exact,
traseul acestui drum şi modalităţile de construcţie, au fost executate ridicări topografice, s-au trasat secţiuni,
au fost făcute cercetări de suprafaţă. Tot Dorin Ursuţ s-a ocupat şi de rarnificaţia acestui drum spre castrul de
la Potaissa73 , de drumul roman de la Băiţa-Bune§tF4, de drumul roman imperial Napoca-Porolissum în sectorul
Baciu-Şardu 75 , de artera rutieră de pe valea Someşului unit între Căşeiu şi Dej. unde, la trecerea peste Someş,
a identificat chiar şi urmele unui pod roman 76 • Acelaşi Dorin Ursuţ a continuat cercetările la drumul roman
imperial în sectorul Aiton-Tureni77 , în vatra municipiului Cluj-Napoca şi în sectorul cuprins între castrul de la
Turda şi castrul de la Războieni-Cetate 76 • În anul1997 Dorin Ursuţ a lămurit şi problema traseului drumului
roman înspre FloreştF 9 , iar în 1999 s-a ocupat de drumurile de acces în oraşul Napoca80 •
66
67
68

69

70
71
72

73

Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969.
Ibidem, p. 149-158.
1. 1. Russu, Începuturile oraşului daca-roman Napoca, în Revista de Istorie, nr. 10, tom 27, 1974, p. 1477-1482; Iudita
Winkler, Date noi despre CIL III, 1627, cea dintâi atestare epigrafică a Potaissei, în Potaissa. Studii şi comunicări 3, 1982,
p. 80-84.
1. Winkler, M. Blăjan, T. Cerghi, Drumul roman Napoca-Potaissa. I, în Potaissa. Studii şi comunicări 2, 1980, p. 63-73.
Descoperiri romane şi postromane la Aiton (jud. Cluj), în Potaissa. Studii şi comunicari 1, 1978, p. 21-27.
Iudita Winkler, Drumul roman Napoca-Potaissa. II, înActaMN 19, 1982, p. 587-589.
Dorin Ursuţ, Paul Petrică, Iudita Winkler, Câteva consideratii geotopografice privind traseul drumului roman PotaissaNapoca în sectorul Cluj-Napoca - Aiton, în ActaMN 17, 1980, p. 441-446; Dorin Ursut, Paul Petrică, Scurtă analiză
topometrică a sectorului de drum roman cuprins între km 8 + 750 şi intrarea în municipiul Thrda, înActaMN 19, 1982,

p. 591-592.
Dorin Ursuţ,

Ramificaţia

drumului roman imperial spre castrul de la Potaissa. Cercetări topometrice, în Potaissa. Studii
3, 1982, p. 20-22.
Dorin Ursuţ, Delia Isac, Petrică Paul, Drumul roman de la Băiţa-Buneşti, înApulum 22, 1985, p. 63-66.
lstvăn Ferenczi, Dorin Ursuţ, Cercetări de topografie arheologică privind drumul roman imperial Napoca-Porolissum
(tronsonul Baciu-Şardu, jud. Cluj), în ActaMN 22-23, 1985-1986, p. 213-222.
Dorin Ursuţ, Dan !sac, La route romaine de Căşei-Dej et le pont romain de Dej, în voi. Politique edilitaire dans les
provinces de l'Empire Romain (II eme- W eme siecles apres J.C.), Cluj-Napoca, 1993, p. 189-193.
Dorin Crsuţ, Drumul roman imperial din sectorul Aiton-Ture ni. Caracteristici geografice şi topometrice, în ActaMN 31, 1,
1994, p. 209-214.
Idem, The Imperial Roman Road between Potaissa and the Fortress of Războieni, înActaMN 34, 1, 1997, p. 605-608.
Dorin Ursuţ, Ioan Stanciu, Un fragment din drumul roman Napoca-Gilău, în AI:taMN 34, 1, 1997, p. 609-612.
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Acelaşi topograf de la Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca s-a ocupat şi de problemele
privind colaborarea dintre arheolog şi topograf în cercetarea unor situri arheologice81 , precum şi de aspecte
privind utilizarea unor metode de cercetare moderne în arheologie82 • Un alt studiu al lui Dorin Ursuţ, în
colaborare cu profesorul Ion Mac, specialist în geomorfologie, a analizat relaţia dintre geomorfologie şi
arheologie şi importanta ei în cercetarea unor obiective arheologice83 •

Între anii 2000-2002 au mai apărut o serie de studii dedicate infrastructurii şi suprastructurii drumurilor
romane din Dacia Porolissensis 84 şi drumurilor de lirnes din aceeaşi provincie 85 • Într-un alt articol s-a urmărit
prezentarea izvoarelor epigrafice privind drumurile din Dacia romană 86 • Cercetările de teren efectuate au avut
ca rezultat lămurirea traseelor unor drumuri romane în sectoarele Gheorghieni-Dezffiir87 , Iclozel-Silivaş 88 şi
Căpuşu Mare-Izvoru Crişului 89 • Un alt studiu apărut în 2002 analizează importanta utilizării materialului
cartografic în cadrul cercetării drumurilor romane 90 •
Într-o serie de studii şi articole istoricul Istvâ.n Ferenczi s-a ocupat de probleme privind limesul Daciei,
oferind numeroase informaţii cu caracter geografic şi despre drumurile de limes care legau castrele şi turnurile
de semnalizare 91 • Despre drumul roman imperial din apropiere de Moigrad au scris Leontin Ghergariu92 , Eugen
Chirilă 93 , Al. V. Matei94 şi N. Gudea 95 •
80

81

82
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85

88
87

88

89

90

91

92
93

94

Dorin Ursuţ, Consideraţii privind drumurile de acces în Napoca, în voi. Napoca-1880 de ani de la începutul vieţii urbane,
Cluj-Napoca, 1999, p. 234-238.
Dorin Ursuţ, Petrică Paul, Colaborarea dintre topograf şi arheolog în diferite etape ale lucrărilor de ridicare de topografie
arheologică, în Potaissa. Studii şi comunicări 2, 1980, p. 307-311; Ibidem, Pentru o mai mare precizie a ridicărilor
expeditive de topografie arheologică, înActaMN 16, 1979, p. 785-789.
Dorin Ursuţ, Prospecţiunea seismometrică în arheologie, în Potaissa. Studii şi comunicări 2, 1980, p. 313-317.
Ion Mac, Dorin Ursuţ, Indicele de accesibilitate şi penetrabilitate în cazul unor castre romane din valea Someşului şi
valea Arieşului, înActaMN 21, 1984, p. 707-715.
Florin Fodorean, Observaţii în legătură cu infrastructura şi suprastructura drumurilor romane din Dacia Porolissensis, în
RB 15, 2001, p. 60-76.
Idem, Consideraţii teoretice privind drumurile de limes din provincia Dacia Porolissensis, în voi. Studia archaeologica et
historica Nicolao Gudea dicata. Omagiu profesorului Nicolae Gudea la 60 de ani, Zalău, 2001, p. 301-318 (în colaborare
cu Dorin Ursuţ).
Idem, Izvoare epigrafice privind drumurile din Dacia romană, în RB 16, 2002, p. 55-95.
Idem, Consideraţii topo-arheologice privind sectorul de drum roman Gheorghieni-Dezmir, în EphNap 11. 2001 (sub tipar)
(în colaborare cu Dorin Ursuţ).
Idem, Consideraţii arheologice, topografice şi tehnice privind sectorul de drum roman Iclozel-Silivaş, în EphNap 11, 2001
(sub tipar) (in colaborare cu Dorin Ursuţ).
Idem, The Roman road Gilău-Bologa. The sector between Căpuşu Mare-Izvoru Crişului, în RB 16, 2002, p. 97-102.
Idem, Importanţa utilizării materialului cartografic în cadrul cercetării drumurilor romane, în Studia Universitatis Petru
Maior. Historia Târgu Mureş, 2, 2002, p. 15-32.
lstvân Ferenczi, Contribuţii la problema limesului de vest al Daciei (partea 1}, în SCW 10, 1959, p. 337-350; Idem, Cu
privire la apărarea hotarului de nord al provinciei Dacia, în Satu Mare. Studii şi comunicări 1, 1969, p. 91-110; Idem,
Observaţii cu privire la sistemul şi caracterul aşa-zisului limes Dacicus, în ActaMN 5, 1968, p. 75-98; Idem, Câteva
precizări în legătură cu noţiunea de limes Dacicus, în Apulum 9, 1971, p. 599-625; Idem, Contribuţii la cunoaşterea
/imesu/ui roman de la nordul Someşului Mare. Studiu preliminar (partea I), în Sargetia 10, 1973, p. 79-102; Idem,
Contribuţii la problema limes-ului de vest al Daciei (partea a II-a 13}. Raport asupra unor cercetări pe teren efectuate între
anii 1947-1957 şi în 1966, înActaMN 11, 1974, p. 23-40; Idem, Investigaţii noi pe limes-ul de nord şi de nord-est al Daciei
Porolissensis, în File de Istorie, Bistriţa, 3, 1974, p. 181-189 (în colaborare cu G. Ferenczi şi A. Baias); Idem, limes-ul
Daciei Porolissensis între Valea Zagrei şi Valea Mureşului, în Sargetia 11-12, 1974-1975, p. 285-291; Idem, Contribuţii la
cunoaşterea limes-ului roman de la nordul Someşului Mare. Studiu preliminar (partea a Il-a}, în File de Istorie, Bistriţa,
4, 1976, p. 107-135; Idem, Contribuţii/a problema cunoaşterii sistemului de apărare de pe cursul Someşului, înActaMN
24-25, 1987-1988, p. 171-191; Idem, limesul Daciei. Sectorul de pe Someşul (unit}. Elementele de apărare pe subsectorul
Ileanda-Tihău, in ActaMP 12, 1988, p. 251-289; Idem, limes-ul Daciei. Sectorul de pe Someşul (unit}. Elementele de
apărare pe subsectorul Căşei-Ileanda, inActaMP 14, 15, 1990-1991, p. 127-151.
Raport despre săpăturile arheologice efectuate la Moigrad în anii 1939-1940, înActaMP 4, 1980, p. 77-79.
E. Chirilă, N. Gudea, Al. V. Matei, V. Lucăcel, Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Moigrad (Porolissum)
din anii 1977-1979, în ActaMP 4, 1980, p. 97-99; N. Gudea, E. Chirilă, Al. V. Matei, I. Bajusz, Raport preliminar în
legătură cu cercetările arheologice executate la Moigrod (Porolissum} în anii 1980-1982, înActaMP 7, 1983, p. 129-130.
Venus de la Porolissum, in ActaMP 7, 1983, p. 149; Idem, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania
2001, Bucureşti, 2002, p. 173-176, s.v. fac (com. Creaca), jud. Sălaj.
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Pentru Dacia Superior există o serie de studii referitoare la diferite tronsoane. Drumul de pe valea
96
Mureşului între Dacia, Pannonia şi Moesia Superior prin Barbaricum a fost studiat de către Istvân Ferenczi •
Acelaşi drum a fost cercetat pe teren la suprafaţă şi prin secţiuni în sectorul de pe cursul mijlociu al Mureşului,
la vest de localitatea Simeria, de către Eugen D. Pădureanu 97 • Un colectiv condus de topograful Dorin
Ursuţ a făcut cercetări geo-topometrice la drumul roman imperial în sectorul Sarmizegetusa-Ostrov, fiind
efectuate investigaţii de teren şi ridicări topografice pentru stabilirea exactă a traseului 98 • Tot Dorin Ursuţ a
realizat cercetări topo-arheologice la drumul imperial în apropiere de Aiud, cu scopullămuririi traseului şi
principalelor caracteristici topometrice ale drumului roman99 •
Studiind cariera antică de la Măgura Călanului, Viorel Moraru şi Vasile Pârvu au mentionat existenţa unor
drumuri antice în apropierea locurilor de exploatare a pietrei, care porneau din dreptul fiecărui front de lucru
sub forma unei reţele dense de drumuri de exploatare 100 •
Câteva scurte menţiuni despre drumurile romane din zona Haţegului apar într-un studiu despre
descoperirile romane din Ţara HaţeguluP 01 •
Unul dintre cele mai complete şi sistematizate studii despre un tronson de drum roman din Dacia
este cel realizat de către un colectiv condus de Mihai Blăjan privind traseul drumului roman imperial în
sectorul Războieni-Turda 102 • Autorii au realizat o caracterizare geologică, geografică şi climatică a zonei, au
analizat informatiile conţinute în izvoarele antice şi în documentele medievale despre acest sector rutier,
au întreprins cercetări la suprafaţă şi au trasat între localităţile Războieni-Cetate şi Bogata 12 secţiuni cu
scopul de a lămurii aspectele legate de infrastructura, suprastructura şi principalele caracteristici tehnice ale
drumului studiat. Harta de la sfârşitul studiului, la scara 1:50000, lămureşte cititorul în legătură cu traseul
arterei rutiere.
Descoperirile arheologice de epocă romană din zona depresiunii Brad, care jalozează traseul drumului
roman între Apulum şi Ampelum, au fost repertoriate de către Cătălin Rişcuţa 103 •
Drumul roman care mergea de-a lungul Târnavei Mari spre Sighişoara a fost cercetat prin secţiuni la
Micăsasa de către Ioan Mitrofan 104 • Informaţii privind traseul aceleiaşi căi de comunicatie, dar de această dată
în apropiere de Sighişoara, apar în lucrarea lui Gheorghe Baltag105 • În această perioadă au existat preocupări şi
pentru reconstituirea tramei stradale a unor oraşe antice precum Apulum106 şi Alburnus Maior107 •
Porolissum. Un complex arheologic daca-roman la marginea de nord a Imperiului Roman. Volumul I (Cercetări şi
descoperiri arheologice până în anul1977} = ActaMP 13 1989, p. 128-131.
96
Opinii vechi şi noi în legătură cu drumurile între Dacia, Pannonia şi Moesia Superior prin "barbaricum", în Tibiscus 3,
1974, p. 111-127.
97
O contribuţie la problema drumului roman pe cursul mijlociu al Mureşului, în Ziridava 14, 1982, p. 67-74.
98
Dorin Ursuţ, Adam Mitulescu, Petrică Paul, Drumul roman Sarmizegetusa-Ostrov. Aspecte geo-topometrice, în Sargetia
16-17, 1982-1983, p. 201-206.
99
Dorin Ursuţ, Mihai Petică, Cercetări topo-arheologice privind drumul roman de la Aiud-"Căprioara", în Apulum 21,
1983, p. 157-160.
100
Viorel Moraru, Vasile Pârvu, Noutăţi la Măgura Că/anului, în Sargetia 21-24, 1988-1991, p. 643-644.
101
Hristache Tatu, Octavian Popa, Zoia Kalmar, Contribuţii la repertoriul arheologic al Tării Haţegului (jud. Hunedoara), în
Sargetia 21-24, p. 104; vezi despre Ţara Haţegului şi Nicolae Popa, Tara Haţegului. Potenţialul de dezvoltare al aşezări/ar
omeneşti, Timişoara, 1999, p. 41-42.
102
Mihai Blăjan, Wilhelm Theiss, Paul Vasile Preda, Studiul geologic, arheologic şi tehnic al "Drumului lui 'fraian".
'fronsonul Războieni-Bogata (furda), înApulum 31,1994, p.167-198.
103
Repertoriul arheologic al depresiunii Brad, în Sargetia 26, 1. 1995-1996, p. 265-319.
104
Concernant la structure des voies romaines en Dacie, înActaMN 34, 1, 1997, p. 613-619; Idem, Cercetări arheologice în
aşezarea romană de la Micăsasa (jud. Sibiu) (campania 1995), înActaMN 34, 1, 1997, p. 717-723.
105
Sighişoara înainte de Sighişoara, Bucureşti, 2000, p. 111-113.
106
Mihai Blăjan, Wilhelm Theiss, Beitri:ige zur rekonstruktion des strassennetzes von Apulum, în voi. Army and Urban
development in the Danubian Provinces ofthe Roman Empire (proceedings ofthe International Symposium, Alba Iulia,
81h-1(Jih October 1999} (Edited by Horia Ciugudean and Vasile Moga), Alba Iulia, 2000, p. 215-260; Ibidem, Contribuţii la
reconstituirea tramei stradale din Apulum, în Marisia 26, 2000, p. 85-122.
107
Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2000, Bucureşti, ciMeC, 2001, p. 209, nr. 173 (Roşia Montană,
corn. Roşia Montană, jud. Alba) şi în special p. 211-212; Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2001,
Bucureşti, 2002, p. 354-357, nr. 182 (Roşia Montană, corn. Roşia Montană, jud. Alba, punct "Găuri", colectiv: Radu
95

Ciobanu, Matei
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Cea mai bună lucrare despre drumurile din Banat este aceea scrisă de Octavian Răuţ, Ovidiu Bozu şi

Ric~ar~ Petrovs~ • Aut~~ ~u cercetat traseele rutiere de pe văile râurilor Nera, Caraş şi Timiş, au realizat
108

secţiuru, au stabilit modalitatile de constructie ale căilor rutiere, au discutat informatiile oferite de TP în
legătură cu drumurile în Banat, au încercat localizarea unor toponime de pe itinerarium-ul antic şi au cercetat
şi ramificatiile drumurilor principale. Alte informatii despre anumite sectoare rutiere din Banat mai apar în
lucrările lui M. Moga109 , D. Protase 110 , O. Bozu111 , N. Gudea şi I. Moţu 112 • De asememea, o serie de obiective
arheologice (castre, ville rustice) cercetate jalonează traseul principalelor artere rutiere 113 •
Pentru Dacia Inferior (Oltenia) numeroase sunt datele oferite de D. Tudor, care a condus cercetarea
drumurilor timp de mai multi ani, prezentându-le tot mai complet în cele patru editii ale Olteniei romane
(1942, 1959, 1968 şi 1978). În ultima editie D. Tudor dă şi întreaga bibliografie referitoare la drumurile din
114
sud-estul Daciei • Trebuie amintită aici şi lucrarea specială scrisă de D. Tudor despre podurile romane de la
115
Dunărea de Jos • Alte informatii despre drumurile romane din Oltenia mai apar în câteva lucrări semnate
de acelaşi D. Tudor, dedicate oraşelor romane Sucidava116 şi Drobeta 117 • Despre drumurile romane din Dacia
Inferior a discutat şi Cristian M. Vlădescu, în lucrarea legată de fortificatiile romane din Dacia lnferior118 ,
precum şi Ioana Bogdan Cătăniciu în lucrarea privind Muntenia în sec. 11-lll e.n. 119 •
În afară de aceste studii mai există câteva cu referire generală la drumurile romane. Două din ele, semnate
de Michel Tănase, se referă la traseele rutiere de pe Târnava Mică şi Târnava Mare în epoca romană şi în evul
mediu120 •
În lucrarea despre minerit, extragerea sării şi carierele de piatră din Dacia romană, Volker Wollmann discută
pe scurt şi problema comunicaţiilor între centrele producătoare de metale pretioase şi fier cu marile centre
comerciale din Dacia. Autorul subliniază că cercetările anterioare au neglijat stabilirea exactă a acestor trasee
rutiere, care asigurau legătura dintre principalele văi ale Podişului Transilvaniei. Autorul descrie tronsonul
rutier dintre Apulum şi Ampelum, cu precizarea că tronsoanele drumului antic au fost greu de identificat, din
cauza lucrărilor de înălţare şi nivelare a traseului pentru calea ferată, efectuate la începutul secolului trecut.
Importante şi totodată utile sunt informatiile din repertoriile arheologice, şi nu numai acelea care se
referă la diferite puncte în care au fost sesizate urme ale drumurilor romane, ci şi acelea legate de punctele
cu descoperiri de epocă romană 121 • Aceste puncte, cartate corect pe hărţi topografice la scara 1:100 000, pot
108

Drumurile romane În Banat, în Banatica 4, 1977, p. 135-159.
Garnizoana romană de la Tibiscum, în ActaMN 7, 1970, p. 143.
110
Villa rustica de la Dalboşeţ, în Banatica 3, 1975, p. 349.
111 Cercetările arheologice din punctul "Cetate", comuna Iiipuşnicel {judeţul Caroş-Severin}, în Banatica 5, 1979, p. 198.
112
Observaţii În legătură cu istoria Banatului În epoca romană, în Banatica 7, 1985, p. 151-202.
113
N. Gudea, ilie Uzum, Castrul roman de la Pojejena. Săpăturile arheologice din anul1970, în Banatica, 2, 1973, p. 85-96;
N. Gudea, Sondajul arheologic de la Teregova (jud. Caraş-Severin), în Banatica, 2, 1973, p. 97-101; Idem, Date noi despre
castrul roman de la Pojejena, în Banatica, 3, 1975, p. 333-343; D. Protase, Castrul roman de la Surducul Mare {jud.
Caraş-Severin), in Banatica, 3, 1975, p. 345-348; O. Bozu, Iiipuşnicel-Cetate, în Banatica, 4, 1977, p. 435; M. Gumă,
N. Gwnă, R. Petrovszky, Valea Timişului-Rovină, în Banatica, 4, 1977, p. 434-435; O. Bozu, Caius Săcărin, O expediţie
arheologică în Valea Almăjului. Relizări şi perspective, în Banatica, 5, 1979, p. 555; M. Macrea, N. Gudea, 1. Moţu,
Praetorium. Castrul şi aşezarea romană de la Mehadia, Bucureşti, 1993, p. 9-11, 23-24, 54.
114 Oltenia romană, ediţia a IV-a, Bucureşti, 1978, p. 123-219.
115 Idem, Podurile romane de la Dunărea de ]os, Bucure§ti, 1971; Idem, Les ponts romains de Bas Danube, Bucureşti, 1974.
116 Idem, Sucidava. Une cite daco-romaine et byzantine en Dacie = Latomus 61, 1965, p. 10-13, 30-33; Idem, Sucidava,
Bucureşti, 1966, p. 30-36; Idem, Sucidava, Craiova, 1974, p. 9-61.
117
Idem, Drobeta, Bucureşti, 1965, p. 5-47.
116 Fortiftcaţiile romane din Dacia Inferior, Craiova, 1986, p. 98-104.
119 I.B. Cătăniciu, Muntenia în sistemul defensiva/ Imperiului Roman (sec. 1-mp. Chr.), Alexandria, 1997, p. 61-77 şi p. 78-81.
120
Michel Tănase, L'homme et la route en Europe occidentale au Moyen Age et aux temps modernes. Centre culturel de
l'abbaze de Flaran. Deuxiemes journees internationales d'histoire, 20-22 septembre 1980, Auch, 1980, p. 289-294; Idem,
Contribuţie la studiul evoluţiei drumurilor în 'fransilvania. Continuitate şi substituiri în partea meridională, în Historia
Urbana, 1-2, 1995, p. 79-104.
121 Am consultat următoarele repertorii arheologice: dintre cele publicate, Repertoriul arheologic al judetului Cluj,
Cluj-Napoca, 1992, 457 p. (1. H. Crişan, M. Bărbulescu, E. Chirilă, V. Vasiliev, 1. Winkler); Repertoriul arheologic al
judeţului Alba, Alba Iulia, 1995, 237 p. (redactori: Vasile Moga, Horia Ciugudean); Valeriu Lazăr, Repertoriul arheologic
al judeţului Mureş, Târgu Mure§, 1995; Florea Costea, Repertoriul arheologic al judeţului Bra§OV, Bra§OV, 1995;
109
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conduce la identificarea unor trasee rutiere sau la clarificarea exactă a altora. Mai mult, descoperirile de
diferite categorii (ceramică, monede, inscripţii) oferă o imagine bună despre intensitatea circulaţiei pe anumite
sectoare rutiere. Metoda cartării punctelor cu descoperiri arheologice este una foarte eficientă, însă nu de
puţine ori informaţiile din repertoriile arheologice sunt lacuncrre, cu caracter general şi imprecise din punct de
vedere topografic. Ne referim aici doar la acele informaţii care privesc drumurile romane, deoarece am putut
observa în unele cazuri că formulările sunt vagi, uneori imprecise, foarte dificil de verificat pe teren. Oferim
doar un exemplu, la întâmplare, unde nu avem nici un indiciu topografic sau de altă natură, şi care reprezintă,
de alfel, un fel de formulare "standard" şi pentru alte localităţi unde se prezintă descoperirea unor trasee
rutiere romane: "Fără precizări topografice (s.n.), se precizează ca descoperiri: ... e. În hotarul satului (s.n.) au
fost identificate urmele drumului roman care venea pe valea Mureşului" 122 • Situaţii de acest fel se întâlnesc
şi în legătură cu drumurile din fosta provincie romană Gallia. Într-un studiu publicat în anul 1962 de către
Raymond Chevallier şi colaboratorii săi 123 , cercetătorul francez s-a pronunţat tranşant în ce priveşte utilizarea
informaţiilor topografice de acest gen, considerându-le inutilizabile: "Pour dresser la carte des voies romaines
d'une region, l'on s'est contente trop souvent de reunir les chefs-lieux des cites entre eux, ce qui donne
un magnifique reseau en etoile. Ou bien, si l'on ajoute des precisions topographiques, elles sant en general
inutilisables, du type: "A 300 m de tel village (dans quelle direction ?} on a trouve une section de voie romaine"124 •
Aşadar trebuie atenţie şi precauţie în utilizarea acestor indicii şi informaţii, dar ele rămân, aşa cum am precizat,
de mare ajutor pentru cercetătorul drumurilor romane.
În fine, ultima lucrare pe care dorim să o menţionăm este cea a lui Nicolae Gudea despre vama romană
de la Porolissum 125 , unde autorul discută într-un capitol separat o serie de aspecte legate de drumurile din
Dacia romană. Istoricul clujean face un scurt istoric al cercetării drumurilor din Imperiul Roman, menţionând
principalele lucrări de sinteză dedicate arterelor rutiere, mai ales pe cele care privesc provinciile balcanice.
Un scurt istoric al cercetărilor este făcut şi pentru drumurile din Dacia, unde autorul aminteşte contribuţiile
esentiale ale lui D. Tudor sau D. Ursut pentru clarificarea unor trasee rutiere din Dacia Inferior şi Dacia
Porolissensis. Sunt prezentate apoi principalele drumuri din Dacia romană, date în legătură cu mijloacele
de transport din Imperiul Roman şi din Dacia romană. Autorul menţionează toate elementele care permit
astăzi reconstituirea unor mijloace de transport din provinciile dacice: reprezentări de vehicule pe diverse
monumente de piatră; un cărucior-jucărie din lut; felurite piese de car din diferite aşezări din Dacia; piese de
la juguri romane; piese de la hamuri; potcoave şi hiposandale folosite la protejarea sau asigurarea animalelor;
urme de roti de car imprimate pe drumurile romane.
În consecinţă, există destule date pentru a putea reconstitui reţeaua stradală din Dacia romană, dar acestea
trebuie prelucrate şi sistematizate, coroborate şi îmbogăţite prin noi cercetări de teren.
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THE EVOLUTION OF THE RESEARCHES CONCERNING
THE ROADS FROM ROMAN DACIA
(Abstract)
The present paper analises the problems related to the historiography of the Roman roads from Dacia.
We distinguished five periods (stages) in the evolution of the researches concerning the roads from Roman
Dacia: 1. The XVI-XIX centuries, which is the period when appeared the first informations on Roman roads,
in certain medieval and modern documents; 2. From the half of the XI.XIh century until the years 1930-1935
of the last century, when were "discovered" step by step some of the main roads from Dacia, especially in the
South-Western Romania, in Banat; 3. The period between 1925/1935-1950, when where published the first
synthesis on the Roman roads from Dacia, but they were with extremely general character; 4. The period
between the Second World War until de years '70, when began the systematic research of the Roman roads,
especially in Oltenia; 5. The period between 1975 until now, when appeared many articles which presented
the routes, the infrastructure and the superstructure of the main roman roads from Dacia.
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