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50 de ani de cercetare arheologică sistematică la „Jidova” (1962-2012)

VIZITA CONTELUI MARSIGLI LA CÂMPULUNG-„JIDOVA”.
DATARE, CONTEXT, SEMNIFICAŢII1
DRAGOŞ MĂNDESCU*
„SIDOVA. Ad flumen Campo-longo dictum, peculiaris figurae fortalitium,
utpote quadratium quidem & latera tria [a a a] è lateribus coctis & glareâ sunt extructa,
quartum verò è terrâ [b]; sed quod idem ipsum intra ambitum suum parvum aliud
fortalitium [c] figurae item quadratae & cujus duobus angulis [d d] duo item minora
adhaerent, praeterea aggerem quadrilongam aream complectentem [e] includit; exterius
antem fossa aliquantulum remotâ [f] tantùm non totum ambitur”2.
Astfel descria Luigi Ferdinando de Marsigli (1658-1730) (Fig. 1), în cel de-al
doilea volum al monumentalei sale opere, Danubius Pannonico-Mysicus.
Observationibus geographicis, astronomicis, hydrographicis, historicis, physicis
perlustratus et in sex tomos digestus (Haga, 1726), ruinele castrului de piatră de la
„Jidova”, pe malul drept al Râului Târgului. O descriere succintă, dar destul de exactă,
care nu lasă loc de îndoială asupra faptului că Marsigli chiar a vizitat castrul în teren şi
nu a preluat informaţia din auzite. Contele bolognez însoţea paragraful respectiv cu o
schiţă de amplasament, şi aceasta îndeajuns de precisă pentru a proba veridicitatea
documentării autorului la faţa locului (Fig. 2). Era momentul de debut al vestigiilor
romane de lângă Câmpulung în literatura arheologică europeană.
Tipărirea, în condiţii de lux, în 1726, a ediţiei princeps a Danubius-ului a fost
mult întârziată din momentul definitivării manuscrisului (circa 1700). Cauzele acestei
stagnări au fost multiple, printre cele mai importante numărându-se tribulaţiile carierei
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militare a autorului şi, desigur, costurile considerabile necesitate de extrem de
pretenţioasa realizare editorială şi tipografică3.
Cum Marsigli şi-a bazat documentarea pentru elaborarea acestei opere de mare
însemnătate pentru începuturile ştiinţei moderne tocmai pe observaţiile directe şi pe
datele culese din teren în timpul campaniilor militare din zona Dunării în timpul
războiului austro-turc dintre anii 1683-1699, se ridică, firesc, întrebarea: când a fost
castrul „Jidova” vizitat de contele italian aflat în serviciul Habsburgilor? Când şi în ce
împrejurări s-a aflat acesta în faţa ruinelor ce străjuiau drumul Câmpulungului? Pentru
că este evident faptul că monumentul a fost descoperit de Marsigli în timpul unei
călătorii pe acest drum spre sau dinspre Transilvania4.

Fig. 1. Luigi Ferdinando
Marsigli (1658-1730). Pictură de
A. Zanchi şi A. Calza (detaliu).
Museo Marsigli, Bologna.

Fig. 2. Castrul de la Jidova reprezentat de
Marsigli în Danubius Pannonico-Mysicus.

Este cunoscut faptul că pasiunea pentru vestigiile arheologice era manifestă în
cazul lui Marsigli încă din 1688, când cerceta deja antichitățile romane de pe malul
nordic al Dunării, o atenție deosebită arătând podului lui Traian de la Drobeta5. De
altfel, Marsigli este considerat astăzi descoperitorul din punct de vedere ştiinţific al
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acestui monument arheologic6. Cercetările sale iau amploare, motivate de ideea
constituirii unei opere unitare, după iarna (sfârșitul anului 1689-începutul anului 1690)
petrecută în insula Greben (probabil insula Poreci din dreptul Sviniței, la circa 1,5 km
în aval de cataracta Greben) din mijlocul Dunării7. Volumul de muncă era
impresionant, ajungând să folosească chiar și 100 de oameni pentru explorările ruinelor
romane8.
Trebuie spus că studiile de natură arheologică ale lui Marsigli aveau şi un
deloc de neglijat caracter militar şi genistic, aşadar putem afirma că la originea lor nu a
stat numaidecât şi exclusiv pasiunea autorului pentru antichităţile romane. La urma
urmei, ruinele puteau fi oricând utilizate drept surse de piatră, de materie primă pentru
drumuri şi pentru noi fortificaţii în folosul armatei imperiale habsburgice. Toată această
căutare pe ambele maluri ale Dunării a ruinelor antice, a turnurilor ruinate, a colţurilor
de ziduri, a urmelor de drumuri şi a resturilor de poduri pe care Marsigli o desfăşoară
cu atâta zel şi acribie, nu poate fi considerată cu totul dezinteresată şi disociată de
necesităţile militare strategice ale epocii9. Un drum bine executat şi rezistent, chiar dacă
antic, putea fi exploatat, la nevoie, la fel de bine şi în mişcările de trupe ale armatei
habsburgice în zonele de frontieră10.
Cercetătorii care s-au ocupat de plasarea în timp a momentului vizitării
ruinelor „Jidovei” de către Marsigli au propus date cuprinse într-un interval relativ
scurt, de doi-trei ani: 168911, 169112, 1690-169213.
Desigur, armata austriacă este foarte prezentă în anii 1688-1690 în Muntenia şi
Transilvania sud-estică (Ţara Bârsei), evenimentele succedându-se cu o repeziciune
ameţitoare: trupele generalului Donat Johann Heissler von Heitersheim ocupau
Bucureştiul la finalul anului 1689, pentru ca în ianuarie 1690 să se retragă spre munţi.
În vara aceluiaşi an, la Zărneşti, însuși generalul imperial avea să cadă prizonier,
înfrânt, în mâinile curuţilor lui Thököly Imre, toamna raporturile de forţe schimbânduse din nou, prin contraofensiva markgrafului Ludwig Wilhelm de Baden în
Transilvania14.
În acest context general, în decursul a nici doi ani de zile, din toamna lui 1688
până în vara lui 1691, Câmpulungul avea să sufere nu mai puțin de trei ocupații
succesive austrice: în septembrie 1688 orașul a fost ocupat de trupele generalului
6
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Federigo Veterani, în decembrie același an de armata generalului Donat Johann
Heissler von Heitersheim, armată care va reveni în oraș în primăvara lui 1689, pentru
ca un an mai târziu, în primăvara lui 1691, imperialii să-l ocupe pentru a patra oară15.
Analizând fiecare an în parte, putem puncta un prim episod mai consistent al
prezenței lui Marsigli în spațiul românesc sud-carpatic încă din lunile noiembriedecembrie 1688, la începutul domniei lui Constantin Brâncoveanu, într-o misiune
coordonată de Ludwig de Baden. Acest itinerar de la finalul anului 1688 a fost unul
oltenesc (Porțile de Fier – Cerneți – Brâncoveni – Mănăstirea Bistrița), fără a trece mai
departe spre est, în Muntenia16.
Anul 1689 îi va prilejui lui Marsigli prezența în două rânduri în zona
Câmpulungului și implicit a castrului de la „Jidova”. Primăvara, contele s-a aflat în
suita markgrafului Ludwig de Baden, străbătând Țara Românească de la Dunăre la
Carpați, drumul lor spre Transilvania trecând prin Câmpulung și apoi prin pasul RucărBran. La Rucăr s-au întâlnit cu generalul Heissler, trupele acestuia procedând apoi la o
nouă ocupare a Câmpulungului17. În toamna aceluiași an18, Marsigli va relua același
drum, dar în sens invers, dinspre Transilvania, prin Câmpulung, spre Dunăre, iarna
petrecând-o pe insula Greben (Poreci).
În toamna lui 1690, Marsigli se află la Brașov și în Țara Bârsei, întărind
granița cu Țara Românească19, dar și în Banat și Oltenia20; nu avem însă indicii că
misiunile sale l-ar fi purtat și prin Muntenia.
În anul 1691, Marsigli străbate în patru rânduri Ţara Românească, îndeplinind
misiuni diplomatice şi de spionaj în Imperiul Otoman, cu staţionări şi la Bucureşti, la
curtea lui Constantin Brâncoveanu21, unde schimbă impresii şi informaţii atât cu
domnul ţării cât şi cu stolnicul Constantin Cantacuzino. Bunele relaţii şi corespondenţa
susţinută dintre Marsigli şi acesta din urmă22 s-au întemeiat, cu siguranţă, şi pe faptul
că ambii erau absolvenţi ai Universităţii din Padova23. Însă Marsigli nu şi-a limitat
corespondenţa ştiinţifică relativă la Ţara Românească numai la stolnicul Cantacuzino,
existând indicii pertinente conform cărora a întreţinut contacte şi legături şi cu alţi
intelectuali români ai vremii24. Acestor consultări şi schimburi reciproce de informaţii
li se datorează foarte probabil şi elementele comune de natură arheologică întâlnite pe
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hărțile lui Marsigli și Cantacuzino: drumul roman de pe linia Oltului corespunzător
limesului alutan, podul lui Constantin de la Celei, ori cel al lui Traian de la Drobeta25.
Deşi prezent de patru ori în Ţara Românească în 1691, străbătând-o de la un
capăt la celălalt, de la Carpaţi la Dunăre şi înapoi, Marsigli nu a avut cum să
întâlnească în itinerarul său castrul „Jidova”, rămas mult în afara traseului contelui. În
prima călătorie din 1691, de la Viena la Istanbul şi înapoi, a ales ruta Sibiu – Turnu
Roşu26, la fel ca şi în cel de-al doilea periplu, Sibiu – Adrianopol şi retur. De altfel,
drumul dintre Transilvania şi Ţara Românească prin pasul Turnu Roşu îi era familiar
lui Marsigli, în 1691 preferând să nu se abată de la el, cum explicit mărturiseşte: „pe
același drum pe care-l urmasem la venire”, „pe același drum pe care l-am pomenit de
mai multe ori”, „apoi mi-am urmat drumul prin Transilvania, pe la Sibiu”27.
Aşadar, la o analiză atentă a datelor de care dispunem şi pe care trebuie să le
considerăm de primă mână, întrucât mărturisirile îi aparţin chiar lui Marsigli, 1691 nu
mai poate fi considerat anul în care castrul a fost vizitat şi cercetat îndeaproape de
acesta. Din datele expuse reiese că cel mai convenabil an pentru acest eveniment
rămâne deocamdată 1689, primăvara sau toamna.
„Fruct al războiului”, explorarea ruinelor Jidovei de către Marsigli în contextul
ocupaţiei Câmpulungului de către armatele habsurgice are o semnificaţie deosebită,
consecinţa ei fiind lansarea în literatura arheologică europeană, încă de acum aproape
trei secole, a celui mai important castru de pe limesul transalutan.

THE VISIT OF THE COUNT MARSIGLI
TO CÂMPULUNG-”JIDOVA”.
DATING, CONTEXT, SIGNIFICANCES
Abstract
The first archaeological pieces of information about the Stone Roman Camp
from Câmpulung-”Jidova” were published by count Luigi Ferdinando de Marsigli
(Fig. 1) in 1726, in the second volume of his impressive work Danubius PannonicoMysicus (Fig. 2). The documentation and the gathering of information in the field are
much older. The present paper clarifies some problems in this regard. The author
concludes that Marsigli visited the Roman ruins from ”Jidova” in 1689, when
Câmpulung was occupied by the army of the Habsburg Empire, during the AustrianTurkish war from 1683-1699.

25

Ana Toșa Turdeanu, Opera cartografică a lui Marsigli şi importanţa ei pentru ţara noastră, în „Studii şi
cercetări de bibliologie”, XIII, 1974, p. 226-227; R. Ortiz, op. cit., p. 194-196.
Călători străini..., p. 56.
27
Ibidem, p. 59-60.
26

www.cimec.ro

