Observaţii şi

ipoteze privind topografia Drobetei în secolele 11-111
Cristina CRĂCIUN

Conştiinţa importanţei podului construit de Apollodor din Damasc şi a
fortificatiei traianee , cultivată de scrierile lui Miron Costin , ale stolnicului
Consta~tin Cantacuzino sau ale lui Dimitrie Cantemir1 explică determinarea
cu care principele Alexandru Dimitrie Ghica şi fratele său Mihalache Ghica ,
combat planul regulator iniţial al oraşului (ing. Moritz von Ott -1833). Cei doi
insistă pentru proiectarea noului oraş al Severinului la vest de ruinele
castrului, podului lui Traian şi restului de ruine antice, încă vizibile, ceea ce
se şi obţine prin planul regulator al lui Villacrosse (1835), recognoscibil azi în
trama urbană dintre străzile Smârdan la est, bd. Tudor Vladimirescu 2 (fost bd.
Elisabeta) la nord şi str. Cicero la vest. Orientarea tramei stradale are o
abatere faţă de axa nord-sud , aproape identică cu cea a laturilor lungi ale
castrului roman, ceea ce ne spune multe despre starea de conservare a
ruinelor în 1835, dar şi despre calitatea intelectuală a arhitectului sau
planificatorului urban. Urmările politicilor de urbanism promovate la Turnu
Severin după 1870, evidente în starea de conservare a unor monumente de
importanţă naţională , oferă promotorilor modernităţii cu orice preţ, exemplul
„viitorului fără trecut„ singurul rezultat al unor atitudini culturale ireverenţioase
faţă de propria noastră istorie.

În vara anului 1845, August Treboniu Laurian face prima descriere din
3
epoca modernă a ruinelor podului şi castrului din preajma podului, iar în
1865, antichităţile severinene sunt vizitate de o misiune arheologică
franceză, condusă de G. Boissiere şi A. Baudry: rezultatele acestor cercetări
nu au fost publicate, dar dintr-o relatare ulterioară se pare că echipa franceză
a făcut săpături la "două biserici"4 . Alt autor pasionat de antichităţi
consemnează cercetările din castru şi de la piciorul podului 5 ; în anul 1868
ruinele castrului şi pilelor de la capul podului sunt cercetate de August
1

Gh. I. Cantacuzino, Certains problemes concernant Ies vestiges medievaux de Drobeta
Turnu-Severin, Dacia, 43-44 ,1999-2001 , p. 159, nota 1. V. şi M. Davidescu , Monumente
istorice din Oltenia, 1964, p.14
2
Având în vedere schimbarea denumirii unor străzi , alături de menţionarea vestigiilor după
denumirea locului din momentul descoperirii , în text vor fi menţionate toate denumirile
accesibile nouă pentru strada sau locaţia respectivă din planurile de arhivă .
3
Gh . I. Cantacuzino, loc. cit., nota 3. V. şi D. Benea, Câteva consideraţii cu privire la
topografia Drobetei in secolele 11-111, în Acta MN, 14, 1977, p.138
4
M. Drăghicescu , Istoricul principale/efor puncte pe Dunăre de la gura Tisei până la mare şi pe
coastele mării de la Vama la Odesa , ed . 2-a, Bucureşti 1943, p.11 O
5
V. Dimitrescu, Istoria oraşului Turnu Severin , Bucureşti , 1883, p.10-11
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Treboniu Laurian 6 . La recomandarea sa, piciorul podului este protejat cu o
7
împrejmuire , care apare figurată în reprezentarea elevaţiei pilei culee din
8
planul castrului şi piciorului podului realizată în 1873 .
Cea mai mare parte a săpăturilor arheologice de la sfârşitul secolului
19 s-au concentrat asupra celor mai vizibile monumente antice, adică piciorul
podului şi castrul de est de pod, neglijând restul ruinelor antice descrise cu
precizie inginerească de Ion Ionescu de la Brad 9 încă din anul 1868, când
A. T. Laurian întreprindea primele săpături în castru. Ruinele vizibile la
suprafaţa solului erau delimitate spre est de Pciciorul podului de ogaşul
Tăbăcarilor, aflat la distanţa de 110 stânjeni 0 , iar la vest de ogaşul
Fântânilor, aflat la distanţă de 280 stânjeni. Spaţiul desemnat de Ion Ionescu
de la Brad este acoperit astăzi de oraşul modern. Ogaşul Tăbăcarilor se află
azi pe linia mediană a parcelelor dintre actualele străzi Oituz şi Călăraşi (fost
Nucşoreanu), mai precis prelungirea ideală spre nord a actualului traseu al
str. I. Creangă; Ogaşul Fântânilor, se află pe axa mediană dintre străzile Eroii
de la Cerna şi Eminescu (fostă General Manu). La 80 stânjeni est de ogaşul
Fântânilor este menţionat „un alt şanţ, adânc de 6 stânjeni, ce merge de la
Dunăre spre miază-noapte, pe o distanţă de 50 stânjeni şi se pierde Încetul
cu Încetul; se vede a fi fostu un drum făcut Într-adinsu". Pe harta actuală a
oraşului drumul descris de Ion Ionescu de la Brad se situează între străzile
George Coşbuc (fostă Regală) şi str. Kiseleff, iar după traversarea bd. Carol
I (fost Republicii, fost str. Sever), are o uşoară abatere spre nord vest;
conform descrierii, limita spre nord ar fi str. Aurelian (fost bd. V. I. Lenin).
Limita de nord a ruinelor antice este mai puţin precizată: se menţionează
numai zidul înalt de 1 stânjen, cu direcţia nord, care delimitează, la nord de
Ogaşul Tăbăcarilor , ruinele pe o distanţă de 450 stânjeni. Distanţa
menţionată corespunde unui punct delimitat de străzile Oituz, Călăraşi şi cpt.
Romulus Lepri (fostă Păltiniş).
În vara anului 1869, Cezar Bolliac 11 , la acea vreme preşedintele
Comitetului arheologic, cercetează „două grupuri de ruine, de cele două laturi
ale drumului care pleca dinspre pod către capitala lui Decebal'. Edificiile
dezvelite cu această ocazie vor dispare definitiv după construirea căii ferate
Turnu Severin - Craiova în 1873.
În afara cercetărilor lui D. C. Butculescu, desfăşurate exclusiv în zona
de necropolă de la nord-est de castru 12 , primele cercetări arheologice de
6

D. Benea, op. cit. , p. 138.
V. Dimitrescu , op. cit, 1883, p. 33
8
V. infra, plan B
9
Reprodusă de D. Benea, op. cit., p. 139 şi citată de noi după această sursă .
10
1 stânjen muntenesc= 1,970 m
11
C. Bolliac, Excursiune arheologică din anulu 1869, Bucarest, 1869, p 46-50
12
D. Tudor, Obiecte de metal din Drobeta descoperite în săpăturile lui O. C. Bufeu/eseu (1883)
şi Gr. Toei/eseu (1 896-1 899) , în Drobeta 2, p.17-137
7
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amploare se desfăşoară în perioada 1896-1897, fiind conduse din partea
Muzeului Naţional de Antichităţi, de profesorul Grigore Tocilescu. Cercetarea
efectivă a fost realizată de Pamfil Polonic (1 agilie - 15 august 1896) şi
3
arhitectul J. Fakler (septembrie-noiembrie 1896) . Rapoartele săptămânale
din 1896-1897 conţin informaţii relevante pentru topografia şi stratigrafia
Drobetei antice şi medievale . O prezentare sumară a rezultatelor, alături de
planul general al castrului roman Drobeta 14 , a fost făcută de Grigore
Tocilescu .
Toate reconstituirile mai vechi sau mai noi privind topografia antică a
15
Drobetei pornesc de la harta zonei Porţilor de Fier (Fi~.1-2), şi planul de
1
situaţie al castrului şi podului roman de la Drobeta (Fig.4), numit în
continuare plan A. Dincolo de expertiza topometrică a ofiţerului austriac,
planul este singurul document planimetric anterior celor ce se vor produce în
sec.19 în legătură cu dezvoltarea urbană a oraşului Turnu Severin.
Alte informaţii privind topografia antică a Drobetei mai pot fi deduse din
planul Bolliac17 , numit în continuare plan B (Fig. Saşi 6b) , care indică
18
săpăturile arheologice făcute până în 1873 în pretentura castrului şi în zona
din faţa frontului pretorial.
La sfârşitul campaniilor de săpături din 1896-1897, Pamfil Polonic
execută o ridicare topografică a tuturor vestigiilor vizibile sau cercetate din
jurul castrului, numit în continuare plan C (Fig. 7a), parţial publicat de
Grigore Tocilescu 19 .
Tot lui Pamfil Polonic îi datorăm un plan 20 al vestigiilor Drobetei 21 ,
numit în continuare planul D (Fig.5), care înregistrează situaţia de la finele
secolului 19, când trama stradală a oraşului în plină dezvoltare suprapunea
deja zona de la vest, nord şi partial de la est de castru.
În ultima sută de ani, d~şi în Drobeta Turnu Severin s-au efectuat
13

Acad . Rom ., Ms. Rom 51 35
Gr. G. Tocilescu , Fouilles et recherches archeologiques en Roumanie, Bucarest 1900, p.
140, fig .18
15
L. Ferdinand comte de Marsigli , Description du Danube, depuis la montagne de Kalenberg
en Autriche, jusqu'au confluent de la riviere de lantra dans la Bulgarie, contenant des
observations geographiques, hydrographiques, historiques et physiques, t. li , La Haye, 1744,
pi. XXXIII
16
Ibidem, pi. X.
17
D. Tudor, M. Davidescu, Portul roman de la Drobeta, Drobeta 2, 1976, p. 40-41 , numit în
continuare plan B
18
P. Polonic, Turnu S, ridicat şi executat de arhitect, Acad. Rom. , Ms . Rom 5135, numit în
continuare plan C
19
Gr. G . Tocilescu , op.cit, Bucarest, p.141 , fig .18
20
O.Tudor, Oltenia romană , ed .3, 1968, p 184, fig . 4511 .
21
Cercetările şi planurile lui P. Polonic îl confirmă pe Marsigli şi în cazul celeilalte fortificaţii ,
consemnate de acesta sub denumirea Castramentatio, anume castrul cu val de pământ de la
Schela Cladovei , identificat de Polonic în zona Oborului de vite de la vest de oraş , azi acoperit
de construcţiile moderne.
14
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cercetări arheologice relativ intense (castru, therme, fortificaţiile post-romane
sau medievale), o cartare topografică la scară adecvată nu a fost niciodată
realizată, cu excepţia unor relevee, necesare proiectelor de restaurare,
22
limitate strict la tema proiectului .
Lipsa unui suport topografic este evidentă şi în publicarea rezultatelor
cercetărilor din castru 23 sau din cetatea medievală a Severinului 24 , dar mai
ales în descrierea şi pozitionarea în plan a descoperirilor fortuite.
Înainte de a arg~menta propria noastră opinie privind încadrarea
tipologică sau interpretarea unora din informaţiile arheologice disponibile,
socotim utilă analiza comparativă a datelor din planurile A-D, deocamdată
singurele documente topografice ale patrimoniului arheologic al Drobetei
Turnu Severin în ansamblu.
Planurile A şi D au aceeaşi temă: reprezentarea unui larg spaţiu
fortificat cu val de pământ la vest, nord şi est de castru. Planul D
înregistrează un val de pământ, acelaşi cu cel figurat de planul A şi identifică
cele două turnuri de pe latura de nord, sugerate, de altfel şi de schiţa lui
Marsigli.
Secţiunea transversală ab din planul lui Polonic, la est de strada
Destinului (azi A Saligny), indică situaţia terenului din 1896-1897: un val de
pământ, lat de circa 1O m, înalt de 2 m, în faţa unui şanţ lat de 1O m, a cărui
adâncime (măsurată faţă de nivelul de călcare din 1897) era atunci de 1 m.
Dacă în linii mari, cele două planuri se confirmă unul pe celălalt, se pot
observa şi câteva deosebiri, atât la vest, cât şi la est de castrul cu ziduri de
piatră.

În planul A, traseul valului de pământ p pe direcţia vest-sud-vest este
indicat ca plecând de pe latura vestică a castrului , dintr-un punct situat la
nord de şanţul sau şanţurile fortificaţiei post romane, care a distrus cea mai
mare parte din pretentura dextra a castrului din secolele 2-3 25 .
Planul D nu înregistrează pe terasa de deasupra Dunării nici o urmă a
incintei, drept care marchează cu linie punctată distanţa de 100 paşi până la
latura de vest, dar îl confirmă pe Marsigli pentru traseul care pleacă de pe
terasa Dunării pe direcţia nord-nord-vest.
Arhiva INMI , planimetria şi altimetria castrului şi fortificaţiei medievale, cu înregistrarea
vestigiilor în anul 1980 (scara 1 :1 OOO)
23
R. Florescu, Les phases de construction du castrum Drobeta (Turnu Severin), Studien zu
den Militărgrenze Roms , Vortrâge des 6. lnternationalen Limeskongresses in Suddeutschland,
Beihefte des Bonner Jahrbucher, voi. 19, Koln-Graz, 1967, p.144-151 (7 planuri, fără cote şi
22

situaţiei

fără scară) .
24

M. Davidescu , Cetatea Severinului, în BMI , XXXII , 3, 1970, p. 9-14
Cercetările arheologice efectuate în 1998-1999 la sud de porta principalis dextra , în dreptul
porţii şi la 44 m la nord de aceasta , au constatat deranjarea contextelor arheologice , în unele
situaţii până la o cotă inferioară nivelului de fundaţie al zidului de piatră , cf. Gh . Cantacuzino,
op. cit, p. 161 , nota 22 şi p.166; v. şi I. Stingă , Din nou despre scena CI de pe Columnă şi
podul lui Traian de la Drobeta, în Drobeta 14, 2004, p. 26.
25
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Ambele planuri, A şi D, indică drumurile din interiorul incintei cu val de
pământ, pe direcţia nord-vest (v1) şi nord-est (v2) de castru. În interiorul
fortificaţiei patrulatere (castrul roman), planul A consemnează fortificaţia din
colţul de sud-vest; din plan s-ar putea deduce menţinerea în fosta retentură a
castrului a axei de circulaţie pe direcţia nord-sud, ca şi funcţia de loc de
trecere al fostei porta decumana a castrului roman.
Planul D, confirmă înregistrarea lui Marsigli, şi fixează punctul de
bifurcaţie al celor două drumuri v1 şi v2, pe actuala axă de circulaţie între
piaţa Ghica şi axul median al parcelelor dintre prelungirea str. Decebal
26
(Pandurului ?) şi prelungirea str. Aurelian . Orientarea drumului v1 în incinta
de la nord de fostul castru, este paralelă cu latura acestei incinte mai mari,
pe direcţia nord-vest. Ieşirea din fortificaţia mare este identificată de planul D,
la intersecţia str. Destinului (azi A. Saligny) cu str. Primăverii (fostă Păltiniş,
azi cpt. Romulus Lepri), într-un punct situat imediat la nord de Ogaşul
Tăbăcarilor 27 (toponimul figurează pe planul lui Polonic). La nord de punctul
de formare al ogaşului, planul D identifică traseul incintei, drumul pe direcţia
est (marcat g pe planul A), care continuă şi în exteriorul valului de pământ;
latura estică a incintei prezintă un traseu foarte apropiat de axa sud-nord,
identic cu al zidurilor lungi ale castrului. Informaţia este asigurată de
secţiunea transversală ab consemnată în plan.
Deşi în planul D, P. Polonic nu a figurat zidul ce pleca din colţul de
sud-est al castrului către Dunăre (dar pe care-l consemnează pe planul C), o
mai atentă verificare a planului A ne arată că pe vremea lui Marsigli, zidul era
încă vizibil la suprafaţa solului: "costrono di terra elevato quasi al livello
dell'altezza def muro B ... congiunto ... al pilone def Ponte, che resta in terreno
asciuto'28 .
Planul B este extrem de util reconstituirii planimetriei unor edificii, azi
dispărute, şi topografiei terenului din zona piciorului podului înaintea
săpăturilor din 1896-1897.
În colţul din stânga planului, apare figurat un desen, deasupra căruia
este scris; "Capul podului vediutu despre Dunăre". Este schiţarea pilei culee
a piciorului podului, cu menţionarea lăţimii păstrate (n.n.) a elevaţiei pilei
culee deasupra platformei: 9 m la partea inferioară şi 6,40 m la partea
superioară păstrată. În 1873, înălţimea păstrată a elevaţiei era de 5,6 m.
Dedesubt, apare clar indicată scara reprezentării, diferită de cea a planului
D. Benea, C. Tătulea , Morminte de incineraţie de la Drobeta, în Apulum 13,1975, p. 673 ,
nota 8 afirmă că un drum paralel cu laturile scurte ale castrului este documentat arheologic
de săpăturile autorilor din anul 1970 în Piaţa Ghica, săpături rămase, după ştiinţa noastră ,
încă inedite.
27
Ogaşul Tăbăcarilor se afla la sud de linia reprezentată de fundul parcelelor de pe actualele
străzi Oituz şi Călăraşi
28
Biblioteca Universităţii din Bologna, mss Marsigli, f. 63, apud A. Decei, Podul lui Traian dela
Turnu Severin , în AISC, 1, 1930, p. 36
26
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general, menţionată în colţul din dreapta jos.
29
Pila culee este, conform desenului, înconjurată cu gard . Alături , în
dreapta, avem reprezentarea în plan a platformei pilei culee; la acea dată,
lungimea păstrată a pilei culee pe direcţia est-vest era de 14,50 m. Grosimea
elevaţiei vizibile (deasupra rasului solului) a pilei culee, consemnată de
asemeni în plan, era de 2,60 m.
În comentariul primilor editori 30 , se făcea observaţia că "blocul masiv
de zidărie, ce Înainta adânc În apele Dunării .... cade perpendicular pe cursul
fluviului În care pătrundea În chip neobişnuit'.
Deşi se observă că "zidul construit continua În aceeaţi tehnică
3
constructivă" (de această dată referindu-se la elevaţia pilei culeei) , se opina
pentru identificarea aici a unui chei al portului Drobetei. De atunci "cheiul
portului Drobeta", confundat cu reprezentarea planimetrică a pilei culee,
continuă să facă o frumoasă carieră ştiinţifică 32 . Nu negăm posibilitatea
existenţei unui port la Drobeta, în epoca romană sau post romană. Infirmăm
categoric, indiferent de epocă, posibilitatea identificării unui chei al portului pe
platforma (soclul) pilei culee, fie şi numai datorită faptului că pilele culee ale
tuturor podurilor sunt construite întotdeauna pe uscat 33 .
Încadrarea tipologică a vestigiilor reprezentate pe plan, ca şi relaţiile
metrice dintre construcţiile antice, aşa cum sunt prezentate de primii editori,
necesită următoarele amendări:
Distanţa

de 146 m, figurată în plan, considerată a fi distanţa dintre pila
culee şi clădirea din frontul pretenturii sinistra reprezintă distanţa
aproximativă (măsurată pe traseul căii ferate din 1873) din dreptul pilei
(probabil marginea estică a platformei) şi latura vestică a zidului cu direcţia
sud-sud-est, care pleacă din turnul de colţ estic al castrului tetrarhie spre
Dunăre. Referitor la lungimea acestuia, planul B indică valoarea de 35 m
până la calea ferată şi 2, 1O m la sud de calea ferată spre Dunăre. Subliniem
că valorile metrice consemnate pe plan se verifică prin scara hărtii.
Zidul apare şi pe planul C (Polonic). În rapoartele de şantier din 18961897, lungimea este apreciată la 40-45 m, făcându-se observaţia că pe
ultimii 5 m zidul este aproape acoperit de apele fluviului; lăţimea zidului este,
după P. Polonic, de 2,50 m; în partea dinspre Dunăre, zidul se termină printrun turn 34 . Pe planul C (Fig. 7a) sunt figurate două din zidurile turnului.
29

V. supra nota 1O
O.Tudor, M. Davidescu , op . cit., p. 43
31
La acea dată , ruinele pilei portal şi a uneia din pilele intermediare nu fuseseră încă degajate
32
I. Stîngă , Circulaţia fluvială pe Dunăre. Amenajări şi facilităţi portuare În preajma Drobetei,
în Drobeta, 7, 1996, p. 75; I. Stîngă , Viaţa economică la Drobeta În sec li-VI p.Ch .,
Bucureşti 1998, p. 47
33
Existenţa avant-bec-ului la pila culee este o măsură suplimentară de protecţie pentru
eventualitatea creşterii nivelului apei în anumite perioade ale anului.
34
Ex istenţa turnului este verificată prin cercetările lui Gr. Florescu , cf. D. Tudor, Podul lui
Traian dela Drobeta, AO , X, 1931 , p.185, nota 125
30

11
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Unghiul dintre laturile turnului şi zid este de 135°, iar cel al intersecţiei celor
laturi ale turnului ce se mai păstrau în 1897, este de 90°. Distanţa dintre
extremităţile celor două laturi descoperite , menţionată pe plan este de 10 m.
Clădirea din faţa castrului, situată de planul B în frontul marcat de
turnul estic al porţii praetoria şi zidul din prelungirea laturii estice a castrului a
fost distrusă de calea ferată în 1873. Faptul că planul indică numai zidurile de
pe ductul căii ferate şi de la nord de rambleu, pune sub semnul întrebării
informatia privind distrugerea restului construcţiei de revărsarea apelor
fluviului 35 .
Distanţa dintre clădire şi pila culee este inferioară valorii de 146 m,
ceea ce se poate lesne controla, cunoscând dimensiunea laturii scurte a
castrului (123 m) şi distanţa dintre axul pilelor şi axul laturii lungi de vest a
castrului traianeic . Orientarea axului lung al clădirii din planul B, atât cât
poate fi judecată din plan, corespunde unui unghi de 90° faţă de direcţia
zidului din prelungirea laturii estice a castrului. Cei 14,50 m menţionaţi în plan
reprezintă proiecţia axului lung al construcţiei pe axul căii ferate.
Construcţia are o încăpere absidată, la care se observă o uşoară
îngroşare a zidului, ceea ce ar putea fi interpretat ca o gură de praefurnium
(?). În imediata vecinătate, ghidându-ne după planul C (Polonic), săpăturile
din 1896-1897 înregistrează "la distanţa de 114,50 m spre est de pila portal,
lângă calea ferată, .... . ruinele unui canal (canalul 1), ce venea din castru către
albia Dunării'. Zidurile canalului erau din piatră (grosime 0,60 m), iar lăţimea
în înterior era de 2,80 m 36 . O verificare mai atentă a datelor din plan
dovedeşte că cele două ziduri paralele aflate la 2,80 m distanţă unul de
celălalt au fost dezvelite numai la sud de rambleul căii ferate . Identificarea lor
cu zidurile unui canal de evacuare a apelor uzate din castru este dificil de
susţinut, datorită atât dimensiunilor, cât şi faptului că un astfel de canal se
afla de obicei în dreptul uneia din porţile castrului 37 .
- Pe planul B sunt figurate zidurile unei alte clădiri distruse în 1873 de
calea ferată (Fig. 6b). Este o clădire de mari dimensiuni (cca 44,60 m
lungime), dotată cu instalaţii de hypocaustum 38 . Limitele de vest şi est ale
vestigiilor descoperite se află la o distanţă de 206 m (146 + 60) şi, respectiv
270 m, faţă de ruinele pilei culee.
Rapoartele săptămânale ale săpăturilor din 1896-1897 consemnează
că: "de la canalul 1 spre est, la o distanţă de 136,45 m, se află ruinele unui
35

D. Tudor-M.Davidescu, op. cit„ p. 43
Fakler, Raport săptămânal din 23 octombrie 1896, Acad . Rom. ms. rom. 5135, f.21
37
La castrul de la Pontes , a fost descoperit arheologic canalul A-A', care traversa porta
praetoria. Alte două canale, care evacuau apele uzate din castru , B-B' şi C-C', au fost
descoperite în dreptul turnurilor de incintă de pe latura nordică a castrului . Ele sunt datate la
sf. sec. 2 - începutul sec. 3, cf. M. Garasanin , M. Vasic, G. Marjanovic-Vujovic, Pontes-camp
et pont de Trajan , în Berdanske Sveste, 11 , Beograd, 1984-1985, p. 56 şi 71-72.
38
D. Tudor, M. Davidescu , op. cit, p. 43-44.
36
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alt canal, larg" 39 . Zidurile canalului erau tot din piatră, cu o deschidere în
interior de 4,90 m. Canalul apare figurat în planul C.
Poziţia zidurilor în plan coincide cu cea a clădirilor înregistrate de
planul Bolliac, ceea ce se verifică şi pe baza distanţei de 250,90 m (114,50 +
136,45), dintre clădire şi pila portal. Lăţimile indicate pentru canale sunt în
afara dimensiunilor cunoscute pentru instalaţii de acest gen. Ne putem
întreba dacă aceste „canale", extrem de mari, nu erau de fapt pereţi ai unor
încăperi cu amenajări termale (bazine) , mai degrabă decât a unor amenajări
portuare , cum cred editorii planului Bolliac.
Planul B înregistrează, în colţul de sud-vest al castrului un zid construit
în opus incertum, dispărut după mutarea căii ferate în 1983-1984; zidul a fost
dezvelit în timpul cercetărilor arheologice din 1896-1897 (Fig. 7a şi 7b)
Rapoartele săptămânale arată că terenul din faţa castrului era închis la vest
de un zid cu contraforţi , „care se leagă de turnul de colţ În formă de
potcoavă"40 . Tot în rapoartelele săptămânale se precizează că fundaţia
turnului exterior de colţ este mai adâncă decât fundaţia castrului , „ datorită
văilor din jurul castrului' . Lungimea zidului care unea colţul de sud-vest al
castrului cu pila portal era de 28-30 m, iar grosimea zidului era de 1,50 m în
fundaţie („blocuri cubice cu dimensiunile 0,25-0,30 m x 0. 2~0, 30 m x 1, 10
m") , şi 1,25 m în elevaţie 41 . Zidul avea patru contraforţi, cu dimensiuni de
1,40 m x 1,40 m. Cel mai apropiat de turnul de colţ (distanţă 1O m) fusese
distrus de şanţurile fortificaţiei din colţul sud-vestic al castrului. Schiţa de plan
42
a zidului este ataşată raportului lui P. Polonic .
43
Releveele zonei de sud-vest a castrului , realizate cu ocazia reluării
proiectului de restaurare al piciorului podului, sugerează că situaţia
arheologică din această zonă are nevoie de precizări suplimentare privind
relaţia dintre zidul de incintă al castrului de la începutul secolului 2, turnul de
colţ în formă de arc de cerc şi zidul cu contraforţi, a cărui direcţie spre sudvest ar sugera adosarea la pila portal a piciorului podului.
În fine, planurile B şi C înregistrează la est de castru, zidurile unei
clădiri cu două încăperi (planul B) , a căror compartimentare respectă
orientarea laturilor lungi şi scurte ale castrului. Planul C aduce câteva
precizări metrice: pe direcţia est-vest, zidul sudic al construcţiei are
dimensiunea de 11 m. Zidul estic suprapune, aşa cum apare din plan , ultimul
dintre „cele trei valuri" (valul I) figurate între latura estică a fortificaţiei şi
Ogaşul Tăbăcarilor (în spaţiul dintre latura estică a fortificaţiei şi traseul str.
Oituz de azi, pe atunci încă liberă de construcţii; valul I este indicat până în
44
dreptul parcelelor ce ţineau de Căminul ucenicilor din perioada interbelică .
39
4

Fakler, /oe. cit., f. 21 bis - 22.

°Fakler, Raport săptămânal din 3 februarie 1897, Acad. Rom, ms. rom. 5135 , f. 16b-1 7

41

42

43

Ibidem, fila 17b
P. Polonic, Rapor t săp tămânal din 11 mai 1896, Acad. Rom, ms. rom. 5135, f. 80, 1.
Gh . Cantacuzino 2001 , op. cit , p. 163, fig. 3
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Cele trei valuri sunt identificate la 34 m (valul III), respectiv cca 53-54
45
m (valul li) şi cca 74-75 m (valul I) de latura estică a castrului .
Cercetarea lor arheologică este azi practic imposibilă, ca urmare a
extinderii spaţiului construit până la latura de est a castrului de piatră din
secolul 2. Suprapunerea „valului" I de zidurile unei clădiri , aşa cum apare pe
planul C, ne determină să ne întrebăm dacă toate sunt valuri cu şanţ, sau
dacă „valurile" nu sunt mai degrabă drumuri între construcţiile de la est de
castru, decât un sistem de fortificaţii exterioare . Existenţa unor valuri şi
şanţuri pe latura de est a castrului ar fi destul de surprinzătoare, având în
vedere existenţa ogaşului, care oferea oricum o barieră naturală. La Pontes
este surprins arheologic un singur val, cu şanţ în formă de V pe latura de
vest, imediat în faţa porţii principalis sinistra, interpretat ca un pod suspendat
46
ce lega castrul de drumul ce conducea spre podul de piatră al lui Traian .
Sub presiunea psihologică a epigrafelor care mentionează municipium
Hadrianum Drobetensium şi colonia Septimia Drobeta, reconstituirile
topografiei antice constată prezenţa vestigiilor arheologice exclusiv în zona
47
din jurul castrului. Studiile
pornesc de la cartarea descoperirilor
arheologice, atâtea câte se cunosc (cele mai multe fiind descoperiri fortuite)
şi amplasarea lor pe planul tramei stradale a oraşului.
Cea mai elaborată şi mai coerentă restituire topografică rămâne cea a
Doinei Benea 48 (Fig. 9 şi Fig. 1O): se indică spaţiile afectate de necropolele
Drobetei şi zonele de descoperire ale construcţiilor antice, acestea din urmă
cartate şi pe planul lotizării cadastrale 49 . Propunerea de restituire se referă la
spaţiul ocupat de construcţiile antice şi delimitarea spaţiilor funerare de la
est, nord-est şi sud-vest de castru.
Interpretarea informaţiilor arheologice este conexată traseului incintei
Cf. planului oraşului Turnu Severin, 1931 , Arh . Naţ. Turnu Severin , pi. nr. 30
Valorile metrice sunt exprimate după cum urmează : 34 m de la zidul de incintă către estvalul III ; între valul III şi valul li distanţa figurată este superioară valorii de 19 m, fără a se
preciza grafic lungimea măsurată ; distanţa figurată între valul li şi valul I este superioară
valorii de 21 m. Distanţa dintre valul I şi denivelarea masivă (figurată ca limită de şanţ) de la
vest de ogaş este de 20 m.
46
P. Petrovic, M. Vasic, Roman Frontier in upper Moesia : an archaelogical investigation in the
Iran Gates area-main results, în Roman Limes on the middle and lower Danube, Belgrad ,
1996,p,23
47
Al. Bărcăcilă , Une vi/le Daco-Romaine: Drubeta, în L'Archeologie en Roumanie, Bucarest
1938, p.15-43; T. Anastasescu , Contribuţii la topografia Drobetei civile pe baza unor noi
descoperiri, în Sesiunea de comunicări ştiinţifice a muzeelor de istorie, decembrie 1964,
Bucureşti , 1971 , p. 425-432; D Benea, Câteva consideraţii cu privire la topografia Drobetei În
secolele 11-111 e.n., în Acta MN , 14, Cluj-Napoca 1977, p.133-145; M. Davidescu , Drobeta În
sec. I-VII,1980, p. 93-100; I. Stîngă , Viaţa economică la Drobeta În sec li- VI p.Ch. , 1998, p.
21-25, şi pi. 11/2, p. 272
48
D. Benea, op. cit, p.145, fig.4 (fără scară). O variantă mai inteligibilă a planului la. R.
Ardevan , Viaţa municipală În Dacia romană, 1998, p. 615, fig. 4
49
Ibidem, p. 144, fig. 3
44
45
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din planurile lui Marsigli şi Polonic, ca şi descrierii lui Ion Ionescu de la Brad.
Colţul sud-vestic din planul A este amplasat în piaţeta de la intersecţia str.
50
Eroii de la Cerna cu str. Decebal (fostă Bicaz) , a cărui prelungire ideală ar fi
urmat întocmai traseul schiţat de Marsigli, dar ar fi lăsat în afară descoperirile
de la intersecţia str. M. Eminescu cu bd. Carol I (fost Republicii), ca şi marele
ansamblu thermal săpat de Alexandru Bărcăcilă . Din acest motiv, deşi se
remarcă că Marsigli închide fortificaţia pe latura vestică a castrului la nord de
porta principa/is dextra şi şanţul fortificaţiei târzii din colţul de sud-vest al
castrului traianeic, este propus un traseu al incintei care include vestigiile de
pe terasa Dunării, dar are dezavantajul de a nu fi argumentat nici de
informaţia topografică precedentă şi nici de descoperiri arheologice ale unei
incinte pe traseul propus.
Schema propusă de M. Davidescu 51 (Fig . 11), pleacă de la datele
arheologice deja inventariate de Doina Benea, dar limitele Drobetei urbane
propuse valorifică mai ales reperele hidrografice: spaţiul construcţiilor antice
este delimitat la est de ogaşul Tabăcarilor, "azi complet dispărut prin umplere
52
În dreptul Şcolii generale nr. 9" şi la vest de ogaşul Fântânilor (actualmente
str. Eroii de la Cerna, cu prelungire la sud de bd. Carol I spre Dunăre prin
parcul colegiului Traian); limitele propuse de M. Davidescu coincid cu cele
menţionate de Ion Ionescu de la Brad încă din 1868, preluate şi de V.
Dimitrescu, în 188353 . Ca limită nordică a vestigiilor romane, M. Davidescu
propune un punct situat la nord de intersecţia dintre străzile Independenţei şi
Calomfirescu (de fapt frontul nordic al pieţei Feleş - actualmente piaţa
Eufrosin Potecă). În planul prezentat, castrul, piciorul podului şi thermele sunt
înglobate Drobetei urbane.
54
Ultima propunere a "fazelor probabile de evoluţie" a Drobetei (Fi~.
12), care reia de fapt formulările propuse în 1964 de T. Anastasescu 5
păcătuieşte prin expedierea informaţiilor privind descoperirile arheologice
posterioare anchetei din 1977 şi mai ales prin lipsa oricăror înregistrări
topografice ale "urmelor arheologice aparţinând epocii romane" 56 . Ni se
explică alinierea primelor construcţii ale vicusului militar incipient de o parte şi
de alta a drumului ce pornea prin porta decumana şi dezvoltarea vernaculară
a aşezării, ca urmare a faptului că oraşul nu a fost întermeiat după un plan
prestabilit 57 . Planul (Fig. 12) indică o primă fază de evoluţie în care una din
laturile incintei din prima etapă de dezvoltare anulează sau coincide cu
50

Ibidem, p. 145, fig. 4
M. Davidescu ,1980, loc. cit. p. 97
52
M. Davidescu , Oraşul Drobeta şi teritoriul său În sec. 11-111 e.n , în RMM , 4, 1975, p. 66
53
V. supra nota 4.
54
I. Stingă , Viaţa economică la Drobeta În sec li-VI p. Ch ., p. 21-24, şi PI. 11-2, p. 272
55
T. Anastasescu , /oe. cit. V. supra nota 48.
56
Idem, p. 24 "supravegherea arheologică a lucrărilor RENEL de pe străzile Independenţei,
Ca/omfirescu şi A Sa/igny"
57
Ibidem, p. 24
51
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latura de nord a castrului. A doua fază de dezvoltare, datată comod şi
nepericulos în secolele 2-3, ocupă, conform autorului, o suprafaţă de 40 ha.
Limitele ei au fost ,,împinse" până la limita descoperirilor funerare, ceea ce
nu este neapărat incorect, dar nici nu este probat de descoperiri arheologice
- construcţii sau elemente defensive. Nu ni se fac nici un fel de precizări
arheologice care au condus la concluzia că „este posibil ca marile
evenimente militare ale anilor 117, 168, 244 ce au afectat castrul Drobeta, să
fi afectat şi oraşul, fazelor de refacere a castrului, corespunzându-le tot
atâtea faze de refacere a oraşulu/' 58 .
Spre deosebire de celelalte reconstituiri, Cetatea Severinului este
inclusă în perimetrul celei de a doua faze de dezvoltare (Fig .12).
Reconstituirile limitelor Drobetei urbane 59 şi limitelor celor două faze de
evoluţie ale Drobetei 60 aduc în discuţie existenţa unui posibil zid de incintă al
primei faze de dezvoltare, din piatră de talie cu lăţimea de 0,75 m, descoperit
în 1963 la nord-est de castru, pe partea sudică a str. Traian 61 , a cărui
direcţie, în prelungire ideală, spre sud-vest, ar fi colţul de sud-est al castrului.
Alte precizări arheologice lipsesc. Lăţimea zidului, care depăşeşte cu puţin
pe aceea a unui banal zid de construcţie (civilă sau militară) este explicată
prin apărarea naturală pe care o oferea Ogaşul Tăbăcarilor.
În căutarea aceleiaşi incinte, este citat un alt zid din piatră de talie,
gros de 1,40 m (de aceasta dată lăţimea se apropie de a zidului de incintă al
castrului), descoperit tot în 1963, la intersecţia străzilor Traian şi
Independenţei. „Zidul "ar putea fi latura de vest a primei faze a incintei
Drobetei civile" 62 .
Din aceeaşi sursă, aflăm că la intersecţia str. Traian cu actuala str. I.
Creangă , a fost descoperit un canal cu boltă, din cărămizi legate cu mortar,
(dimensiune la bază 0,45 m şi înălţime pe axul bolţii 0,75 m) a cărui orientare
este descrisă „mergând oblic spre Şcoala generală nr. 9" 63 , adică spre fostul
ogaş al Tăbăcarilor. Dacă orientarea este reală şi coincide cu cea descrisă în
text (planul nefiind publicat), canalul descoperit se leagă de poarta observată
de Polonic pe latura estică a fortificaţiei din planul D .
Ipoteza legării lui de canalul descoperit de Polonic la est de latura
lungă a castrului, deşi posibilă, are nevoie de confirmări arheologice
suplimentare.
Dintr-o altă menţiune despre ziduri descoperite în intravilanul actual,
aflăm că lucrările de canalizare ale oraşului au permis observarea mai multor
ziduri romane pe străzile Aurelian (care intersectează piaţa Ghica) şi. A.
58

Ibidem, p. 24
M. Davidescu . 1980, loc. Cit.
60
I. Stîngă op. cit. p.16-24, pi. 11-2, p. 272
61
T. Anastasescu , 1971 ,op. cit, p. 428.
62
I. Stîngă op.cit., p.17. Informaţia are ca sursă manuscrisul lui T. Anastasescu
63
Ibidem, p.23. Pentru poziţia Şcolii generale nr. 9 pe planul oraşului ; v. supra , nota .. ..
59
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Saligny (fostă Destinului): „au apărut multe ziduri din piatră nefasonată
legate cu mortar. Interesant pare a fi un zid lat de 1,50 m ce porneşte
perpendicular de pe latura de est a castrului spre Ogaşul Tăbăcarilor. În
apropierea acestui zid a fost găsită şi o placă de marmură, fragmentară,
64
cu inscripţie" . Lipsa oricăror planuri sau precizări de numere cadastrale
ne obligă să fim prudenţi în conexarea informaţiei, preluată de altfel, tot de la
T. Anastasescu 6 , cu datele din planul A sau din planul D, respectiv zidul de
incintă verificat şi pus în plan de P. Polonic la sfârşitul secolului 19.
actuală de documentare, cercetare şi cunoaştere,
considerăm că topografia Drobetei în sec. 2, mai ales relaţia topografică
dintre castru şi vicus-ul militar auxiliar pe de o parte, şi municipium
Hadrianum Drobetense (Drobetensium) pe de altă parte, nu este deloc
rezolvată din punct de vedere topografic şi arheologic, iar informaţia
arheologică nu este mult mai bogată decât cea propusă de restituirea
topografică din 1977. Atâta timp cât funcţia militară a castrului Drobeta este
asigurată arheologic pe tot parcursul secolelor 2-3 66 identificarea municipiului
roman lângă castru sau în continuarea acestuia continuă să fie „remarcabila
67
exceptie a convietuirii unei garnizoane cu o localitate de statut urban .
'în discutar~a topografiei Drobetei , constatăm că datele arheologice
existente modifică prea puţin sau deloc cunoştiinţele noastre despre spaţiul
ocupat de construcţiile antice, aşa cum a fost el conturat încă din 1977
pentru zona de la vest şi nord de castru. Având în vedere datele din planurile
B şi C, nu putem decât să regretăm pierderea oportunităţii cercetării
arheologice în zona de la est şi sud de castru, ca şi absenţa oricăror
cercetări arheologice între pila portal şi thermele romane şi între therme şi
Cetatea Severinului.
În ceea ce ne priveşte, ne îndepărtăm de unele din schemele de
restituire topografică propuse până în prezent, încercând să departajăm
informaţia arheologică în mai multe secvenţe cronologice decât cele luate în
discuţie, respectiv municipiul şi colonia , pentru a verifica dacă începuturile
vieţii romane de la Drobeta pot explica situaţia topografică din secolul 2.
Acestea ar fi, în opinia noastră, următoarele:
I.
perioada 102-105
11. perioada 106-118
III. perioada post 118 - până la menţionarea epigrafică a coloniei
Septimia (sfîrşitul secolului 2 - începutul secolului 3)
IV. perioada secolelor 3 - 4

În

faza

I. Stângă , 1994, Despre evoluţia Drobetei civile în Drobeta - Buletin ştiinţific I, 1994, 3-4, p. 5
T. Anastasescu , op.cit., p.427-428
66
R. Florescu , loc. cit.
67
R. Ardevan , op.cit. p. 35-36
64

65
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Această schemă cronologică, pleacă de la premiza că evoluţia
habitatutului Drobetei romane a fost puternic influenţată de decizii politice
luate la cel mai înalt nivel (pentru spaţiul românesc singurele comparaţii
posibile sunt Ulpia Traiana Dacica Augusta Sarmizegetusa şi Tropaeum
Traiani):
- alegerea locului de construcţie al podului peste Dunăre;
- organizările teritoriale ale cuceririlor traiane la nord de Dunăre ,
generate de concepte politice şi tactici militare diferite sau chiar opuse celor
din timpul războiului cu dacii;
- mişcările trupelor din castrul auxiliar până la instituirea unui
68
comandament unificat pentru cele trei provincii dacice (tres Daciae) .
Toate acestea, în contextul istoriei provinciei, au influenţat evoluţia
urbană a Drobetei, poate chiar înainte de decizia atât de comentată a lui
Hadrian privind distrugerea „părţii de deasupra a podului" 69 .
La vremea redactării Tabu/ei Peutingeriana sau a surselor folosite de
ea, Drobeta 70 care fusese pe cale să devină în 105 - 106 poarta Daciei spre
imperiu , era un oraş mai puţin important decât Tibiscum , Apulum, Napoca
sau Porolissum, chiar dacă devenise colonia Septimia în perioada căreia îi
sunt atribuite cele mai timpurii surse ale itinerariului.
Orice analiză a topografiei antice are ca punct de plecare statutul
juridic al teritoriului, şi implicit diferenţierea topografică dintre castru , vicus
militar pe de o parte şi aşezarea urbană , pe de altă parte 71 . Abia la sfîrşitul
secolului 2, municipalizarea canabelor (cazul municipium Septimium
Apulense) , va deveni o practică cunoscută în toate provinciile imperiului.
Altfel spus, în secolul 2, întemeierea municipiului, prin acordarea
dreptului de ius civitatis locuitorilor acestuia, nu exclude existenţa unui vicus
militar şi nu se suprapune topografic acestuia, indiferent de relaţiile
economice şi sociale sau de de socializare între membrii celor două
comunităţi sau între ei şi elementul militar.
Dacă ne asumăm în întregime aceste premize teoretice, nu putem să
nu observăm că „modelul Carnuntum" 72 nu este aplicabil la Drobeta: distanţa
dintre punctele extreme pe axa est-vest ale zonei documentată cu vestigii
68

C. C. Petolescu , Reorganizarea Daciei sub Marcus Aurelius, în St. CI. , 24, 1986, p. 131-138
Dio Casssius, LXVIII , 13, 11 ; conform Izvoare, I, Bucureşti 1964, p. 693, 694.
70
Tabula Peutingeriana, col 551-556, VII , 4 şi col. 506-512, VII , şi VIII , 1-3, apud Izvoare, voi.
I, Bucureşti , 1964
71
I. Piso, Die lnschriften von Pfaffenberg und der Bereich der canabae legionis, în Tyche 6,
1991 , p. 130-169; Fr.Vittinghoff, Die Bedeuteung des Legionslagers fur die Entstehung der
r6mischen Stadte an der Donau und in Dakien, în Studien zur europăischen Vor-und
Fruhgeschichte, Neumunster, 1968, p. 132-142; v. şi A. M6csy, Pannonia and Upper
Moesia, A History of the Middle danube Provinces of the Roman Empire, London- Boston ,
1974, p. 139-147
72
Cives Romani consistentes intra leugam; v. şi Al. Diaconescu , I. Piso, Apulum, în Politiques
edilitaire dans Ies provinces de /'empire romain , Cluj-Napoca, 1983, p.69 şi urm.
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romane

depăşeşte

construcţii

cu puţin 1 OOO m, iar distanţa dintre castru
monumentale (piaţa Ghica) este de cca 150-200 m.

şi

puncte cu

Revenind la propunerile de restituire a topografiei Drobetei amintite
anterior, facem următoarele observaţii:
- Menţionarea unor incinte alipite zidurilor castrului auxiliar, are nevoie
de confirmări arheologice mult mai substanţiale decât cele vehiculate de
schemele de restituire topografică propuse. Admiţând ipotetic datarea lor în
secolul 2, ele nu reprezintă aşezarea urbană, ci eventual o delimitare sau o
fortifcare a spaţiului ocupat de vicusul militar, conform modelului cunoscut la
73
Tibiscum abia în secolul 3.
Restituirea topografică a vestigiilor antice, propusă de D. Benea, şi
interpretarea informaţiilor din planurile A şi D, este plauzibilă şi coerentă
pentru etapa istorică posterioară municipiului hadrianic.
Lipsa cercetărilor arheologice şi repertorierea descoperirilor pe străzi
sau (cazuri fericite) la intersecţii de străzi , care a impus şi impune în
continuare delimitări prin eliminarea zonelor cu descoperiri funerare este şi
mai evidentă în repertorierea edificiilor cunoscute pe cale arheologică. Cu
excepţia castrului, ruinelor Jticiorului podului (arhitectură militară) şi marilor
therme de la vest de castru 4 , nici un alt edificiu din Drobeta secolelor 2-4 nu
este definit tipologic şi topografic.
Inventarul epigrafelor descoperite la Drobeta reflectă şi el o situaţie
cel puţin curioasă: inscripţiile dedicate de cetăţenii municipiului Hadrianum
Drobetense (Drobetensium) împăraţilor romani acoperă perioada anilor 13118175. Acestea, ca şi cele ale coloniei Septimia, sunt statistic, mult mai
numeroase decât inscripţiile trupei sau trupelor auxiliare. După 105-106,
primele inscripţii dedicate împăraţilor romani sau casei imperiale apar la
mijlocul secolului 376 .
Majoritatea inscripţiilor de la Drobeta au fost descoperite în poziţie
secundară.

Chiar şi în acest caz, precizarea topografică şi stratigrafică a locului de
descoperire poate fi importantă pentru topografia habitatului. Pentru a
exemplifica implicaţiile pe care neglijarea datelor topografice o are asupra
cercetării, ne mărginim la exemplul inscripţiei care menţionează construirea
unui tabularium77 , probabil al unei statio portorii. Locul de descoperire a fost
78
indicat, din eroare, "lângă latura vestică a castrului, lângă portalul podului" .
Localizarea reală, publicată 79 de descoperitor, era „găsit .. .. În castrul
73

74
75
76
77

78

D. Benea , Istoria aşezărilor de tip viei militares din Dacia Romană , 2003 , p. 44, fig . 4
Al. Bărcăcilă , 1938, op. cit. passim
IDR, 11 ,1; IDR,11 ,2; IDR, li , 3; IDR, li , 4
IDR, 11 ,14 ... ..
IDR, 11 ,15, p. 29; datată 209-211
D. Tudor, OR, 1968, p. 174; IDR. li , p. 29
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Drubeta În 1929", ceea ce indică clar că monumentul a fost descoperit în
poziţie secundară. O eroare umană a devenit, prin uzitare, argument
topografic. Este de prisos să mai subliniem că o statio portorii la Drobeta,
80
probabil la alte dimensiuni, mai reduse, decât cea de la Porolissum , era
construită la începutul secolului 3 în legătură cu traseul din acea etapă
istorică a drumurilor pentru intrarea în provincie sau în teritoriul coloniei
Septimia Drobeta, altul decât cel din etapa de funcţionare a podului
(perioadele III, eventual IV).
Aceleaşi nuanţări sunt necesare în discutarea localizării portului din
antica Drobeta. Existenţa lui, în faţa frontului pretorial sau la vest de piciorul
podului, este în relaţie cu fazele de evoluţie ale fortificaţiei, cu perioada
de funcţionare a podului lui Traian, şi, nu în ultimul rând, cu istoria malului
stâng în secolele 2-6, verificată arheologic.
În stadiul actual al documentării şi cunoaşterii, spaţiul potenţial
construit nu poate fi recuperat decât prin delimitarea lui de cel al
necropolelor, fapt evidenţiat de altfel şi în celelalte încercări de restituire
topografică. Asupra necropolelor Drobetei se pot face următoarele constatări:
Necropola de la nord-est de castru (Fig. 1O) este documentată prin
81
descoperirile din perioada interbelică , recenta repertoriere a descoperirilor
82
menţionate de Dimitrescu în 1883 şi un coronament de stelă funerară cu
reprezentarea lui Thanatos 83 . Necropola de la nord-est este considerată a
aparţine oraşului antic, fie de la sfârşitul primei perioade de dezvoltare, fie de
la începutul celei de a doua faze 84 . Celor menţionate în ultima monografie
dedicată antichităţilor drobetane le adăugăm descoperirile funerare, datate
cu monede de aur din timpul lui Hadrian, din zona fostului Combinat de
85
86
industrializare a lemnului până la fostul Combinat de celuloză , semnalate
deja de D. Benea.
Orientarea necropolei pe direcţia nord-vest-sud-est indică dispunerea
ei total diferită de cea curbelor de nivel ale terasei superioare a Dunării
Al. Bărcăcilă , Oraşul şi castrul roman Drubeta, în Boabe de grâu, 1932, p. 469, nota 6;
Idem, Une vi/le daco-romaine: Drubeta, în L· Archeologie en Roumanie, Bucarest, 1938, p.
35, nota 4
8
Clădirea staţiunii vamale de la Porolissum, singura identificată arheologic în Dacia are
dimensiunile de 45,5 x 35 m; cf. N. Gudea, Contribuţii epigrafice la cunoaşterea sistemului
vamal din provinciile dacice. Vama de la Porolissum, în AMP , 12, 1988, p. 175-189
81
Al. Bărcăcilă , Noi monumente funerare din Drubeta, cu Însemnarea descoperirilor
anterioare, în AO , XL, 61-62, 1932, p. 233-236 (IDR li , 56, 58) descoperite în curtea Ocolului
silvic, ,,/a distanţă de 39,50 m mai jos de podul de peste Ogaşul Tăbăcarilor" şi respectiv "la
26, 50 m de locul unde s-a găsit inscripţiunea cu Grata Vitalis"
82
V. Dimitrescu , op. cit. p 89
83
Arhiva Muzeului Porţilor de Fier , dosar 53A/2/1963, apud Stingă , loc. cit , p. 21
84
Idem, loc. cit.
85
T. Anastasescu , mss, apud D. Benea, C. Tătulea , Morminte romane de incineraţie de la
Drobeta, în Apulum 13, 1975, p. 674, nota 16
86
D. Benea, C. Tătulea , op.cit., p. 674 , nota 17
79
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(180°). Dacă acceptăm că ea indică orientarea drumului spre Ad Mutrium, iar
necropola de la sud-vest pe cel spre Dierna, traseul drumului Dierna - Ad
Mutrium la nord de pod şi de castru poate fi interpretat ca fiind aproximativ
paralel cu laturile scurte ale castrului. Este de observat că mormintele cu
monede din timpul lui Hadrian sunt situate imediat la nord de zona cu
morminte de incineraţie.
Necropola de la sud-vest de castru este documentată de descoperirile
lui Butculescu din 188387 , de cele din perioada interbelică 88 (Parcul Rozelor,
între actualul monument al Eroilor din 1916-1918 şi clădirea teatrului). Mai
multe descoperiri întâmplătoare din secolului 20 documentează extinderea
necropolei în zona actualei gări, a Uzinei de vagoane şi a Şantierului naval.
Cele mai vestice descoperiri funerare sunt reprezentate de un mormânt în
casetă de cărămidă cercetat (?) sau cartat în 1976, cu prilejul amenajării
serelor oraşului 89 şi un altul, descoperit la Schela Cladovei, chiar pe malul
Dunării. Ultimul este un mormânt de incineraţie cu depunerea resturilor
cinerare în cutie de cărămidă, datat la sfârşitul secolului 2 - începutul
90
secolului 3 .
Limita estică a necropolei este mai dificil de precizat şi pare a fi alta
decât strada Smârdan 91 , semnalată anterior, sau cea consemnată de ultima
lucrare de amploare despre Drobeta romană 9 2 , datorită următoarelor (fig. 16):
- a. semnalarea unui mormânt, la nord de cetatea Severinului
(intersecţia bd. Carol I cu str. Rahovei) 93 ;
- b. mormânt în sarcofag din cărămizi descoperit în perioada interbelică
94
pe str. Decebal nr. 60 ;
95
- c. descoperirile din curtea tribunalului din Turnu Severin , neverificate
de nici o cercetare arheologică ulterioară, mai ales după apariţia
coronamentului de altar funerar cu reprezentarea lui Thanatos96 în anul 1963.
Se pare că tot în aceeaşi zonă, spre Dunăre au fost descoperite alte
Consemnate parţial la D. Tudor, Obiecte de metal din Drobeta descoperite În săpăturile lui
D. C. Bufeu/eseu (1883) şi Gr. C. Tocilescu (1896-1899), în Drobeta 2,1976, p. 117 şi urm. ,
urmate de precizările D. Benea din 1995 (non vedt) , cf. Stîngă , loc. cit., p. 21-22
88
Bărcăcilă 1932, op. cit. p. 238-248, fig .7-1 O
89
I. Stingă , Viaţa economică la Drobeta În sec //-VI p .Ch., 1998, p. 22-23
90
G . Crăciunescu , Morminte romane În zona Drobeta, în Drobeta, Buletin ştiinţific trimestrial,
1994, an 1, 4-4, p. 2-3
91
D. Benea, 1977, op .cit., p.139
92
1. Stingă , op.cit. , p. 21-22 menţionează actualul Parc al Rozelor şi zona portului
93
Al. Bărcăcilă, 1932, op .cit., p.249 şi 267, fig .34
94
Mormânt descoperit pe proprietatea I. Mitescu, cf. Al. Bărcăcilă , 1932, loc. cit. p. 249
95
IDR, li , 60 şi IDR, li , 62 descoperite înaintea săpăturilor lui Tocilescu din 1896-1897
96
Arhiva muzeului, dosar 53Af2/1963, apud Stingă, op.cit., p. 2
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morminte romane 97 ;
- d. două morminte, suprapuse şi deranjate de zidărie romană,
descoperite la intersecţia str. Independenţei cu str. Progresului (azi str.
98
Mareşal Averescu) ;
- e. alte morminte par a fi fost descoperite în piaţa Ghica în săpăturile
din 197099 . Lor li se adaugă un altul, descoperit cu ocazia lucrărilor de
canalizare din 1993100 ;
- f. mormânt în casetă de cărămidă, acoperit cu lespede de piatră,
descoperit imediat la vest de porta principa/is dextra 101 . Alte precizări privind
elementele de datare ale inventarului lipsesc; descoperirea nu a fost urmată
de sondaje arheologice.
Mormintele descoperite în zona de la vest de castru sunt datate larg în
epoca romană, fără alte precizări, toate fiind morminte de inhumaţie
(perioadele III-IV). O analiză pe complexe descoperite este singura care ar
putea da o datare mai nuanţată a perioadei de funcţionare a necopolelor mari
de est şi de vest, care, cronologic şi topografic, pot aparţine şi unor entităţi
diferite.
Este de observat că poziţiile a, c, f, corespund unui prezumtiv drum
spre vest, cu punct de pornire din dreptul porţii principa/is dextra a castrului
Drobeta.
3. Singurele morminte de incineratie din apropierea castrului au fost
descoperite la est de Ogaşul Tăbăcarilor 1 b 2 ; limitele propuse fiind: către nord
strada Pandurilor (aproximativ în prelungirea către est a actualului bd. Carol
103
I) şi str. N. Grigorescu, iar către sud zona vechiului abator al oraşului
amplasat pe prima terasă a Dunării, distrusă parţial în 1983-1984
(perioadele I, li, parţial III) .
Lipsa cercetărilor sau a înregistrărilor topografice ale contextului, în
cazul descoperirilor fortuite nu permite nici un fel de aprecieri relative la
cronologia necropolelor (alta decât ritul de înmormântare). Limita nordică a
necropolei de incineraţie de la est de castru coincide aproximativ cu
1. Stingă , Despre evoluţia Drobetei civile, în Drobeta-Buletin ştiinţific trimestrial, 1994, an I,
3-4, p. 4 şi nota 4, p.7
98
T. Anastasescu , op.cit., p.427. Mormintele sunt considerate mai târzii (medievale) de D.
Benea, 1977, op. cit. p. 136
99
Săpături inedite. S-a publicat cuptorul descoperit în secţiunea Slll ; ci. D. Benea, Oglinzi
romane descoperite la Drobeta, în Drobeta, 1974, p. 169-179
100
I. Stîngă , Despre evoluţia Drobetei civile, în Drobeta, Buletin ştiinţific I, 1994, 3-4 , p.4. şip .
7, nota11 , p. 7
101
T. Anastasescu , Contribuţii la topografia Drobetei civile pe baza unor noi descoperiri, 1971 ,
p. 487
102
D. Benea, C. Tătulea , Morminte romane de incineraţie de la Drobeta, în Apulum 13, 1975,
p. 667-675
103
Ibidem, p. 667-668 şi 673. Cf. planului regulator al oraşului din 1931 , vechiul abator se afla
la sud de actuala str. N. Grigorescu , la est de fostul ogaş al Tăbăcarilor.
97
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prelungirea viae-i principalis spre est.
104
Toţi cei ce au analizat viaţa urbană din Dacia romană
admit, pe
105
106
sau mai lungi , o eventuală subordonare a auxiliei
perioade mai scurte
castrului autorităţii guvernatorului Moesiei Superior. Având în vedere că
pentru stabilirea statutului juridic al teritoriului şi pentru topografia sitului de
pe malul drept al Dunării acest lucru poate fi relevant , subliniem că cele două
castre de la capetele podului, Drobeta şi Pontes 107 au fost construite practic
în acelaşi timp şi au o suprafaţă de circa 1,7 ha pentru Drobeta (137,50 x 123
m) şi respectiv 1,62 ha pentru Pontes (125 x 130 m); suprafaţa fortificaţiilor
este considerată optimă pentru efectivul unei cohors quingenaria.
Funcţia militară a celor două castre este documentată pe toată
perioada secolelor 2 - 6 108 . Diferenţe notabile apar însă în analiza fazelor
celor două fortificaţii în perioada secolelor 1-3; la Pontes fazele castrului sunt
următoarele: faza ante 102, faza 102-105, faza Marcus Aurelius, faza
Septimius Severus-Caracalla, faza sfârşitul secolului 3 ş.a.m.d„ În cazul
Drobetei sunt menţionate: faza ante Traian, faza 102-105, începutul secolului
109
3, faza mijlocului secolului 3 (Gallienus) . Se poate reţine că diferenţele
cronologice între fazele celor două fortificaţii acoperă în linii mari perioada
post-Traian şi perioada post războaie marcomanice , când fazei de refacere
post Marcus Aurelius de la Pontes îi corespunde grosso modo menţionarea
cohortei III Campestris c.R în diploma militară din 179110 .
În castrul de la Drobeta sunt menţionate epigrafie următoarele trupe
auxiliare 111 :
1. Cohors I Antiochensium a apartinut până în anul 100 trupelor
112
Moesiei Superior . În perioada dintr~ cele două expediţii dacice,
construieşte castrul de la Drobeta 113 După 132-133 face parte din auxilia
Moesiae Superioris114 .
2. Cohors I Cretum sagittariorum a aparţinut până în anul 100 trupelor
Ultima în ordine cronologică: Ardevan , op. cit. p. 35; v. şi opinia I. Bogdan Cătăniciu ,
Despre apariţia oraşelor şi statutul acestora În Dacia romană , în Eph. Nap„ 3, 1993, p. 212,
care ia în considerare ex istenţa a două nuclee de locuire la Drobeta, vicusul militar şi o
aşezare civilă diferită , din care s-a dezvoltat municipiul hadrianic.
105
I. Piso, D. Benea, Acta MN 21 , 1985, p. 124 privind includerea COH III CAMP (estris) în
diplomele militare ale Moesiei Superior (CIL XVI , 111 ; RMD 55)
106
Ardevan , op. cit. p. 36 şi nota 94
107
M. Garasanin , M. Vasic , Castrum Pontes, în Berdapske Sveste, IV, 1987. p. 93
108
Ibidem, p. 97 pentru Ponte; R. Florescu , op. cit„ p. 147-150, pentru Drobeta
109
P. Pontes, v. supra notele 108,109. Pentru Drobeta: R. Florescu, loc. cit. ; M. Davidescu ,
Oraşul Drobeta şi teritoriul său În sec. I-III e.n„ în RMM, 4, 1975, p. 61-63.
110
I. Piso, D. Benea, 1985, loc. cit.
111
Istoria României , voi. 2, 2001 , p. 117
112
CIL XVI 46 an 100·
113
IDR, 11 , 14, ~nii 103~105
114
IDR, li , 103, anii 103-105
104
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Moesiei Superior115 . În perioada dintre cele două expediţii dacice, tegule
ştampilate ale trufei sunt cunoscute din săpăturile de la piciorul podului şi
11
castrul Drobeta . Este atestată în Dacia de diplomele militare din 11 O şi
117
114 . Ca şi precedenta, din 132 - 133 face parte din trupele Moesiei
Superior118
3. Cohors III Campestris c.R, este mentionată între trupele auxiliare din
Dacia de diploma militară din anul 110119 . în' perioada post 11 O, face parte,
conform documentatiei actuale din trupele provinciei Moesia Superior (Anexa
1). În anul 179120 este menţionată între auxilia Daciae Superioris.
Tru:Ra este plasată în castrul de la Drobeta pe baza a două inscripţii
1 1
122
funerare , a unei ştampile
şi a diplomei din 179. Inscripţia funerară a
tinerei sotii a centurionului P. Aelius Papirianus datează prezenta cohortei la
Drobeta În primele decenii ale secolului 2 123 . În afara Drobet~i şi a zonei
apropiate Drobetei de la sud de Dunăre, tegule ale cohortei 111 Campestris
c.R. sunt cunoscute la Napoca 124 . Inscripţii votive ale trupei nu sunt
cunoscute la Drobeta, nici înainte de 132-133, nici după anul 179.
Din punct de vedere istoric, menţinerea unor trupe ale Moesiei
Superior pe malul drept al Dunării trebuie interpretată în spiritul izvoarelor
antice, care înregistrează reculul expediţiilor de cucerire şi revenirea la
politica de apărare a imperiului pe limite naturale sau bine fortificate. Hadrian
nu a putut, din motive de prestigiu şi din cauza celor observate cu „amabilă
răutate„ de Historia Augusta să renunţe la toate teritoriile cucerite de Traian.
Din acest motiv, dispozitivul de trupe al limesului danubian în sectorul
Moesiei Superior, se menţine la fel de puternic, mai ales după experienţa
conflictelor din 117-118. Pericolul pe care-l reprezentau iazigii, explică
mentinerea fortificatiilor care apărau, alături de c/assis Flavia Moesica
punctele nevralgice de la Banatska Palanka, Pojejena şi Drobeta. În acelaşi
sens trebuie interpretată şi decizia de distrugere a părţii de lemn a podului,
relatată de Cassius Dio. Din această perspectivă, asigurarea unei comenzi
unice a trupelor de pe ambele maluri este logică, iar atribuirea comenzii
115

CIL XVI , 46, an 100
IDR, li , 103, anii 103-105
117
IDR, I, 3 şi RMD 225. Un anonim prefect al cohortei va deveni tribun al leg XIII Gemina, în
care calitate dedică o inscripţie votivă la Apulum (IDR, 111/5, 409) Alte ştampile tegulare din
perioada 102-105 sau post 105 au fost descoperite la Brza Palanka, Egeta , cf. I DRI 11 / 1, 6
118
RMD 247
119
IDR, Dipl. 2. Tegule descoperite la Napoca, cf. Pretase 2000, loc.cit
120
Piso, Benea, Acta MN 21, 1984, p.111-124, an 179
121
IDR, 11, 44 şi IDR, li , 45
122
N. Gudea, în Limes XI Sekesfehervar, 1976, p. 236, fig . 6, nr. 7 (apud I. Piso , D. Benea
1984, Acta MN, 21, 1984, p.123, nota 73)
123
FI. Popescu , O. Ţentea , 2006, op. cit, passim.
124
D. Pretase, La genese des vi/Ies dans la Dacie romaine , în Army and Urban Development
in the Danubian Provinces of the Roman Empire, Alba Iulia 2000, p. 66
116
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guvernatorului Moesiei Superior, chiar firească. Trupa castrului revine în
125
Dacia Superior , abia după rezolvarea conflictelor cu iazigii.
În stadiul actual al cercetării, ne întrebăm dacă este posibilă o
conexiune între datarea inscripţiilor privind municipiul Drobeta (cca. 138 181) 126 şi apariţia celor trei cohorte în diplomele Moesiei Superior(post 131132). Singura certitudine este aceea că municipiul Drobeta aparţinea în
secolele 2 -3 provinciei Dacia 127 .
4. Cohors I sagittariorum milliaria, este trupa castrului de la Drobeta
într-o etapă posterioară anului 179, mai sigur în secolul 3 128 .
În afara trupelor auxiliare afectate fortificaţiei de la capul podului, cel
mai mare număr de trupe a staţionat la Drobeta în perioada construirii
podului. Materialul tegular documentează amploarea sarcinilor constructive şi
eficacitatea figlinelor militare (v. Anexa 2).
Este logic să presupunem că o mare parte dintre aceste trupe, a fost
masată pe malul românesc, nu numai din raţiuni constructive, ci şi din
necesitatea supraveg-herii şi apărării construcţiei între cele două campanii ale
războiului cu dacii. Intre 102 şi 105, Drobeta era placa turnantă 129 între
trupele lăsate sub comanda lui Cn. Pinarius Aemi/ius Cicatricu/a Pompeius
Longinus (a cărui comandă era independentă de cea guvernatorului
130
Moesiei Superior)
şi cele care controlau teritoriul de la sud şi est de
Carpaţi Piroboridavae in praesidio, Buridavae in vexillatione trans Danuvium
in expeditionem 131 •
Aceste trupe, care construiau în paralel castrul din piatră şi podul nu
puteau încape într-o fortificaţie cu suprafaţa de 1,7 ha, chiar dacă acceptăm
că, din raţiuni militare, o parte a fost încartiruită aici, într-o fortificaţie cu val
132
de pământ, anterioară fazei Traian . Aceste trupe şi-au avut şi pe malul
drept propriul lor loc de cazarmă, amplasat cât mai aproape de locul lor de
muncă zilnic. Indiferent dacă lucrările la pod s-au terminat în 104 133 sau mai
târziu, trebuie să estimăm o durată a lucrărilor de minimum doi ani. Problema
încartiruirii tuturor acestor trupe trebuie reconsiderată, cu atât mai mult cu cât
cercetarea de pe malul stâng al Dunării, nu a identificat castra stativa 134 care
125

Pisa, Benea, 1985, op. cit, p. 123-124
IDR, 11 , 1; IDR, li , 2: IDR, li , 3
127
IDRE, li, 460: Sex(to). Corne/io/Eucaterianolmunicipium!Hadrianum/Drobetense/ex Dacia.
V. şi IDR 111/5, 14 şi IDR, 111/5, 443, p.12-13 şi 343
128
cohors lsagittariorum milliaria [Philippiana] equitata: IDR, li , 1O an 244-249; cohors I
sagittariorum milliaria Gordiana an 238-244; IDR, li , 77 ; IDR, li , 107; IDR, li. 135
129
V. şi IDR 11,108 cf. D. Tudor, SC/V, 16, 1965,1, p. 183, fig. 4/6
130
I. Pisa, Fasti provinciae Daciae. Die senatorischen Amtstrăger, p. 1 şi urm.
131
R. Syme, The /ower Danube under Trajan, 1971 , p. 127-132. V. şi Diaconescu, Dacia
under Trajan . Some observations an Roman Tactics and Strategy, în Beitrăge zur Kenntnis
des Romischen Heeres in den dakischen Provinzen , p. 24
132
Florescu R. 1967, op. cit. , p.145-146, fig . 2
133
Benea, 1983 op.cit., p. 48-49
134
Garasanin, Vasic, Vujovic, op. cit., 1984, p. 80
126
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să corespundă numărului

mare de militari implicaţi în construcţia podului.
Deci, existenţa unuia sau mai multor castre, în apropierea capului podului
este mai mult decât probabilă.
Unul dintre acestea poate fi presupus a fi cel de la Schela Cladovei
(Fig. 14a şi 14b), care corespunde ca mărime unui castru de legiune (576 x
650 m) , fiind chiar mai mare ca suprafaţă decât castrele legiunii XIII
Macedonica de la Apulum sau decât castrul legiunii V Macedonica de la
Potaissa) şi care, a reprezentat în perioada celor două expediţii ale războiului
dacic fortificaţia romană principală pentru operaţiile de pe malul drept, fie
militare, fie legate de construcţia podului lui Apollodor. Fortificaţia a fost
distrusă înaintea de a fi cercetată arheologic. Planurile nu mai pot fi
recuperate decât din cele două schiţe realizate de Marsigli (Fig. 14a) şi de P.
Polonic (Fig . 14b). Ultimul a constatat ruine de zidărie romană şi un apeduct
subteran care alimenta o cisternă cu bolţi de cărămidă 135 .
Observaţiile făcute în timpul reluării proiectului de restaurare al
piciorului podului de pe malul românesc şi cercetările arheologice de la
Pontes, întăresc ipoteza fundării pilelor podului pe uscat sau după reducerea
semnificativă a debitului apei în zona Pontes Drobeta 136 după modelul
general descris de Vitruviu.
Din punct de vedere tehnic, abaterea apelor nu era un lucru imposibil,
după cum o demonstrează canalul de la Sip 137 , construit între vărsarea
rîurilor Kucajna şi Kosovica. Abaterea cursului fluviului într-o zonă de pe
malul iugoslav între Diana - Kladovo gână în aval de Pontes - Drobeta, după
38
cum sugerează şi arheologii sârbi
ar explica amplasarea castrului la
Schela Cladovei. În aceşti parametri, coagularea unui nucleu de locuire la
Drobeta, altul decât canabae sau vicus militar, devine posibilă (modelul
Carnuntum) .
Mai aproape de castrul roman Drobeta şi de pod, alte locuri de
încartiruire, respectiv castre, nu sunt cunoscute, deşi posibilitatea este
sugerată de toţi cei care au cunoscut mai bine Drobeta romană 139 .
Probabil că dovada arheologică a acestei afirmaţii, pe care o
considerăm mai mult decât o ipoteză, dat fiind tot ceea ce se cunoaşte
despre organizarea armatei romane, nu o vom avea niciodată , datorită
locuirii moderne şi mai ales, lipsei evidente de preocupare pentru cartarea
descoperirilor140 .
Analiza istorică a evenimentelor din perioada 101-106 a demonstrat
valoarea metopelor Columnei Traiane pentru înţelegerea desfăşurării
135
136
137
138
139

140

O. Tudor, Podurile romane de la Dunărea de Jos, 1971 , p. 141-142
Garasanin, Vasic, Vujovic, op. cit„ 1979, passim; C. Crăciun , A. Sion, supra , nota ...
- J. Sasei,
1973, p. 80-85.
Garasanin, Vasic, Vujovic, op. cit„ 1979, fig.1 , p.53
O. Tudor, Oltenia romană , p180
Stângă , 1998, op. cit„ pi. 212
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războiului cu dacii. În scenele XCIX-C este figurată întâlnirea lui Traian,
lângă pod, cu soli/re,wezentanţi ai unor populaţii care au trecut de partea
1 1
a susţinut că scena C (Fig .13), care se încadrează
romanilor. Cichorius
între cele două reprezentări ale podului lui Apollodor, reprezintă Drobeta,
opinie la care, cu o singură exceptie notabilă (Petersen), s-au raliat
majoritatea celor ce au analizat repr~zentările monumentului triumfal. În
fundalul imaginii care-l arată pe Traian, în fata podului, mai pot fi observate
zidurile de piatră ale unui castru . În partea op'usă sunt figurate câteva clădiri,
ce par a fi temple, alături de o construcţie de mai mari dimensiuni, a cărei
faţadă este ritmată de coloane.
Ceea ce ni se pare că a fost neglijat în toate ipotezele de reconstituire
de până acum este faptul că în cei doi ani cât a durat construcţia podului,
Drobeta a fost locul de muncă al unui efectiv mare de trupe, vexilaţii de
legiuni şi trupe auxiliare şi că, pe lângă locuri de încartiruire , aceste trupe au
avut un comandament unic şi alte utilităţi care documentează în toate
provinciile imperiului prezenţa trupelor romane, adică thermae, poate chiar şi
un amfiteatru.
Dacă admitem că măcar o parte din trupele certificate de materialul
tegular au lucrat efectiv la construcţie, trebuie să admitem existenţa, încă din
această perioadă, a tuturor celorlalte construcţii specifice oricărei trupe, şi în
primul rând a thermelor romane. Singurele cunoscute sunt cele de la vest de
castrul auxiliar (fig. 8a şi 8b) .

Pentru subiectul care ne preocupă , discutăm doar datarea perioadei de
eventual, a celor două faze ale ansamblului thermal, respectiv
142
şi datarea
descoperirile tegulare cu ştampila legiunii V Macedonica
cărămizii descoperită in situ în frigidarium 143 .
Prima fază a thermelor este certificată de numărul mare de produse
ale officinelor legiunii V Macedonica descoperite la Drobeta, identice cu cele
descoperite la pilele piciorului podului şi în castrul Drobeta 144 (perioada I).
Acelaşi
de tegule au fost descoperite la Răcari 145 şi în castrul de la
46
Bumbeşti . Descoperiririle de material tegular de la piciorul podului le
datează în faza anterioară plecării legiunii de la Oescus către noua locaţie,
de la Troesmis. La aceasta se adaugă observaţia că, din punct de vedere al
organizării spaţiale , thermele de la Drobeta sunt printre cele mai ample
planimetric din provincia Dacia (dimensiunile păstrate: cca 90 x 40 m). Mai
construcţie şi

tie

Cichorius, Trajanssau/e, III , p. 142 şi urm. V. şi I. Bogdan Cătăniciu , loc. cit.
IDR, li , 99, p. 66
143
IDR li 107
144
IDR: ll :p.66
145
IDR, li ,167, de aceeaşi formă şi din aceeaşi epocă cu cele de Drobeta , cf. D. Tudor, OR 3 ,
1968, p 102
146
IDR, 11 ,178
141

142
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mentionăm

că

orientarea

zidurilor thermelor

se

înscrie

într-o

retea

ortogonală, orientată identic sau la unghi de 90° faţă de axa mediană a
piciorului podului, ceea ce ar argumenta proiectarea lor comună, în faza de
organizare şi construcţie a acestuia (perioada I). Distanţa relativ mare, de
circa 300 m în linie dreaptă între porta praetoria a castrului auxiliar şi
extremitatea estică a thermelor şi de peste 300 m între porta principalis
dextra şi apodyterium - ne determină să avansăm ipoteza construirii lor
înainte de anul 105, în relaţie cu alte construcţii ale organizării de şantier din
102-105.
Nu credem că această opinie este contrazisă de descoperirea în
frigidarium a unei cărămizi (una din puţinele descoperiri in situ de la Drobeta)
scrisă de un soldat al Cohors I Sagittariorum (perioada IV). Descoperirea
documentează refacerea ansamblului, cândva, în prima jumătate a secolului
3. Existenţa unor officine civile la Drobeta 147 este slab documentată în
secolele 2-3, iar la sfârşitul secolului 2 - începutul secolului 3, utilizarea
produselor figlinelor militare la edificii civile era deja o practică destul de
extinsă .

Considerarea ansamblului thermal, ca edificiu contemporan
de şantier" a construcţiei podului are nevoie de multe verificări şi
confirmări suplimentare, printre care şi descoperirea unei alte therme, mai
apropiată de castru, ar fi argumentul esenţial
Din ceea ce cunoaştem despre castrele auxiliare, thermele trupei şi
vicusului militar ar trebui să fie mult mai apropiate de castru, după cum a fost
dovedit arheologic la Micia şi Tibiscum. Clădirile , din faţa porţii praetoria care
apar pe planul B , (Fig. 6b) deşi nu au o instalaţie de hypocaust mai amplă în
partea dezvelită de săpăturile din 1873, pot corespunde, ca dimensiune, unei
băi ce deservea trupa castrului în secolul 2 (perioada III). Prezenţa unui
canal sau a unor subsoluri de încăperi cu instalaţie de hypocaustum, figurate
în planurile B şi C pot fi invocate în argumentare, dar din păcate nu mai pot fi
verificate, ca urmare a extinderii construcţiilor la est de castru şi distrugerilor
din 1983-1984.
Observăm de asemeni, că numărul mare şi divers de trupe militare,
legionare sau auxiliare, argumentează teoretic existenţa unui comandament
unic. Reprezentarea unor clădiri impozante în scena C poate fi considerată
veridică , dacă este legată de prezenţa în acest loc a unui personaj important,
care asigura comanda militară a tuturor vexilaţiilor de legiune sau trupelor
auxiliare care lucrau la construcţia podului. Pretorium-ul acestuia nu putea fi
alături de principia unui castru auxiliar. Tot pentru această perioadă trebuie
să considerăm obligatoriul aedes, sacellum sau templum al cultului imperial,
"organizării

IDR li , p. 71-72; D. Tudor, op. cit, p. 102; I. Stingă , op. cit. , p. 76-77 ale cărui aserţiuni
priv ind ex istenţa unei officine ce-şi marca produsele cu ştampila DRUBET A D(acia) R
(ipensis) Dr(ubeta) la începutul primei jumătăţi a secolului 2, o considerăm o greşeală de
tipar.
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poate şi amfiteatrul presupus a exista încă din 1883 în zona de la nord de
colegiul Traian. Din puţinele edificii cercetate sau cunoscute la Drobeta nu
putem afirma decât că thermele au o dispunere pe axe clare nord-sud şi estvest (alta decât a castrului auxiliar), iar orientarea nord-sud este identică cu
cea a axului podului.
Această orientare corespunde indicaţiilor gromaticilor romani privind
organizarea aşezărilor de pe malul apelor (Fig. 3a şi 3b) 148 .
Aceeaşi orientare poate fi observată şi pentru amplasamentele
castrului de la Schela Cladovei şi la fortificaţia cunoscută azi ca cetatea
medievală a Severinului.
Nu ştim dacă elemente suplimentare de ordin arheologic, altele decât
cele susţinute de Al. Bărcăcilă 149 au determinat includerea cetăţii Severinului
în schema fazelor de dezvoltare a oraşului roman, propusă de I. Stângă.
Stadiul cercetării arheologice a monumentului, reflectat de deosebirile
notabile dintre planurile publicate şi releveul fotogrammetric al sitului implică
o reluare a cercetărilor, fie şi numai pentru lămurirea problemelor fortificaţiei
150
medievale
(fig. 14 c şi 15 a-d), al cărui inel exterior de fortificare (realizat
din piatră ecarisată, n.n.) pare a fi mult mai elaborat decât cel rezultat din
săpăturile publicate, dacă nu şi pentru verificarea ipotezelor lui Al. Bărcăcilă.
O imagine mai cuprinzătoare asupra edificiilor Drobetei în perioada de
început a secolului 2 ar putea fi dată de descoperirile din piaţa Ghica, asupra
cărora vom insista în cele ce urmează.
Cine puteau fi cei care locuiau la Drobeta în primele decenii ale
secolului 2 ?
Un număr semnificativ de inscripţii, raportat la ansamblul descoperirilor
epigrafice, toate din secolul 2 documentează la Drobeta un număr
considerabil de veterani, proveniţi în exclusivitate din legiunile care au
combătut în bellum Dacicum (conform tabelului din pagina următoare).
Ipoteza existenţei a două nuclee (foste canabae?, fost vicus?,
conventus după 106?), alături de vicusul militar al castrului are nevoie şi de
alte confirmări, inclusiv epigrafice.
Revenind la rolul castrului de Drobeta după 118, considerăm că
misiunile tactice ale trupei din castrul de la Drobeta erau legate, cel puţin
până în 179, de supravegherea podului 151 şi a vadului dintre Pontes şi
Apud G. Chouquer, F. Favory, Contribution a la recherche des cadastre antiques, 1980, p.
59, fig. 31
149
Al. Bărcăcilă , Cetatea Severinului. Început de cercetări arheologice, BCMI , XXX, 94, 1937,
p. 149-155 şi Idem, Cetatea Severinului. Raport sumar cu rezultatul săpăturilor din 19381939, în BCMI , XXXII , 1939, p. 74-88
15
Compararea lor implică şi concluzii legate de prezervarea sitului antic, distrus ca urmare a
eroziunii malului drept (cazul thermelor romane) , construirii căii ferate în 1873 şi translării ei
ulterioare pe terasa înaltă a malului Dunării în anii 1983-1984.
151
C. Crăciun, A. Sion, în Dacia Augusti provincia, în curs de publicare
148

°
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Dedicant

Trupa

Datare cf. IDR li

Iulius Strato,
centurion
leg. IV Flavia , tată
cu soţia Aelia
Adaucta (IDR li, 34)
C. Titius Epipodius
libert (IDR , li, 35)

leg . IV Flavia

Sec.li - inscripţie funerară
- pentru fi ica Iulia Grata

leg. IV Flavia

Sec.II -

inscripţie

funerară ,

pentru C. Titius
lanuarius, frumentarius,
centurion leg . IV Flavia

Loc de
descoperire

?

Poziţie
secundară

Terme
Bărcăcilă ,

1939, p1 53, nr.
2)
Maecius Domitius,
centurion leg. V
Macedonica (IDR, li ,
36)
C. Valerius
Mercurialis (ginere) ,
Aurelia Calliroe soţie (IDR , li , 39)

leg . V
Macedonica

Aelius
Helpizon,libert,

leg . V
Macedonica

soţie

leg. V
Macedonica

moştenitor

(IDR ,11 ,40)
U/pia Marce/lina ,
soţie (IDR, 11 ,41)

M. Victorius ... anio,
fost medic leg. VII
Claudia şi Victoria
Gemina , părinţi
(IDR , li , 42)

Sec.li inscripţie funerară ,
pentru Flavia Valentina,

leg. V
Macedonica

leg VII
Claudia

Sec. II -

inscripţie

funerară

- pentru
M.Valerius Alexander,
veteran leg. V.
Macedonica
Sec.II - inscripţie
funerară - pentru Aelius
Bassus, veteran leg. V
Macedonica
Sec.li - inscripţie
funerară - pentru C./u/ius
Melcidianus, veteran
leg. V Macedonica , fost
beneficiar consular
Sec.II - inscripţie
funerară - pentru fiul M.
Va/erius Longinus

?
(Davidescu,Flo
rescu, RM ,
1966)
?
(Tocilescu,
1902, p. 260262)
Poziţie
secundară ,

castru
turnul rotund
Poziţie
secundară ,

castru
turnul rotund
Poziţie
secundară ,

castru
turnul rotund

Drobeta. Drumul care continua spre nord din dreptul pilei portal a fost cel
putin în primele decenii ale secolului 2, axa majoră de circulatie, kardo
m~ximus, în organizarea spaţiului pe malul drept. În acest timp, &umul din
prelungirea celui de pe via principa/is era drumul cu adevărat important
pentru vicusul militar, fiind decumanus maximus al aşezării dependente de
castru (perioadele 11, eventual o parte din perioada III).
Rolul militar al podului (perioada I, 11, eventual o parte din perioada
III) ne determină să credem că vicusul din această perioadă se afla la est de
latura lungă (estică) a castrului, în relaţie cu porta principalis sinistra. Deşi nu
129
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cunoaştem tipologia construcţiilor din frontul sudic şi estic al castrului, şi cu
atât mai puţin, datarea celor reprezentate în planurile B (fig. 6a şi 6b) şi C
152
(Fig. 7a şi 7b), comparaţia cu situaţii similare
din punct de vedere
topografic, ar justifica amplasarea vicus-ului militar la nord-est şi est de
castru în perioada de dinaintea sfârşitului secolului 2 153 . În acest areal,
suprafata vicus-ului militar de după anul 106, a fost firesc, mai mică 154 , în
directă 'relaţie cu mărimea castrului. În această primă fază, înainte de
ultimele două decenii ale secolului 2, reţeaua viară are cardines şi decumani
raportaţi la cele două axe principale ale habitatului, respectiv drumul podului
şi via principa/is (perioadele li, eventual o parte din perioada III).
Singurul argument arheologic mai substanţial de care dispunem este
amplasarea necropolei de incineraţie de la Drobeta în zona de est de
castru, pe terasa Dunării de la est de Ogaşul Tăbăcarilor 155 . Menţionăm că în
stadiul actual al cercetării, în necropolele cunoscute la vest şi nord-est de
castru nu sunt semnalate morminte de incineraţie. Chiar şi în eventualitatea
apariţiei unor astfel de descoperiri, datele existente, permit concluzia
identificării la est de castru a primului spatiu funerar în ordine cronologică
a sitului arheologic Drobeta. Începuturiie lui pot fi chiar anterioare anului
106 (perioadele I, li, parţial III).
Lipsa cercetărilor şi nepublicarea inventarelor face imposibilă atribuirea
unor descoperiri funerare de la vest de castru acestei perioade, deşi teoretic
existenţa unei necropole în direcţia vest (Dierna), încă din prima jumătate a
secolului 2, este mai mult decât posibilă.
Fără a intra în dezbaterea traseului drumului până în dreptul porţii
156
principa/is dextra , comparaţia cu situaţia de la Pontes şi tot ceea ce ştim
157
despre organizarea topografică din zona capetelor de pod în antichitate
arată că drumul trecea prin dreptul acestei porţi. În acest loc, distanţa dintre
zidul de incintă şi prelungirea axului median al podului depăşea cu puţin 30
m, datorită unghiului de 4°30" dintre latura lungă vestică şi axa mediană a
podului 158 .
Subliniem că dispunerea oblică a laturilor lungi faţă de axul podului 159 ,
152

D. Benea, SCIVA, 44, 1993, 3, p. 267-291 , passim
Este de la sine înţeles că nu atribuim acestei perioade şi nici vicusului auxiliar, fortificaţiile
militare din acest areal, respectiv , zidurile din prelungirea laturilor lungi ale castrului până în
albia Dunării .
154
Relaţia dintre mărimea fortificaţiei şi suprafaţa vicus-ului este certificată de cercetările din
Britania, Germania Superior, Raetia. etc. cf. Sommer, op. cit. , p. 500-586.
155
D. Benea, C. Tătulea, 1975, op. cit. , passim
156
C. Crăciun , A. Sion, op. cit.
157
RE, sub voce Pons. , col. 2428 şi urm.
158
În fapt, distanţa era chiar mai mică , luând în consideraţie fossa sau fosse/e din faţa incintei
castrului .
159
v. C. Crăciun , A. Sion , op. cit.. Aceeaşi dispunere în unghi ascuţit faţă de axa mediană a
podului o are şi castrul de la Pontes-Kostol
153
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prezentă

şi la Pontes, nu este o eroare a punem m operă, ci indică
rezolvarea cerinţei teoretice ca porta praetoria să fie amplasată ca „porta
160
praetoria semper hostes spectare debef' , "aut orientem spectare debet,
161
aut il/um /ocum qui ad hostes respicit
Afirmăm că cel puţin la nord de porta principa/is dextra, drumul
avea o altă orientare - nord-nord-vest, pe baza relaţiilor geometrice ce
decurg din planimetria castrului şi dispunerea în plan a pilelor de la piciorul
podului; astfel , dacă orientarea drumului era menţinută pe direcţia de la
ieşirea din pila portal, ar fi intersectat fossa din colţul de sud-vest al castrului.
În repetate rânduri s-a încercat descoperirea traseului drumului ce pornea din
pila portal spre nord. Din timpul săpăturilor din 1896-1897, dispunem de o
schiţă de plan a sondajelor făcute de P. Polonic. "Nici una din cele şapte
secţiuni nu a constatat existenţa drumului roman. S-a găsit numai pe malul
drept al văii „un zid gros din piatră cubică mare asemenea unui zid de
apărare "162 ce pare a închide frontul vestic al actualei văi într-un punct situat
la sud de porta principalis dextra (Fig . 7a).
Analogia cu funcţiile viaei principa/is, documentate de cercetările din
163
castrele auxiliare din Germania Superior sau Raetia , poate fi, din punct de
vedere metodologic, un argument suplimentar pentru argumentarea situaţiei
rezultate din orientarea axelor fortificaţiei şi piciorului podului (perioada I, li,
eventual III). Lipsa unui raport de săpătură sau a unui profil arheologic face
imposibilă orice analiză a semnificaţiei descoperirii complexului funerar din
dreptul porţii principalis dextra. Revenind la municipiul Drobeta, considerăm
că acesta trebuie căutat la vest de castru şi de drumul ce pleca din pila portal
către nord. Datele arheologice nu ne ajută foarte mult, unul din impedimente
fiind acela că distanţa dintre amplasamentul municipiului şi castru ar trebui să
fie mult mai mare decât cea existentă. Nu este mai puţin adevărat că în
momentul creării municipiului, podul şi drumul spre nord sau nord-vest de
castru îşi pierduseră caracterul de drum strategic, nu numai la nord de
Dunăre, cu chiar şi la sud de fluviu 164 .
Planurile istorice, singurele de altfel disponibile, înregistrează date
cumulative, care pot aparţine unor secvenţe cronologice diferite. Aşa ne
explicăm drumurile v1 şi v2 sesizate de Marsigli şi Polonic (Fig. 4 şi 5) la
nord de porta decumana, în faza târzie a fortificaţiei (perioada IV).
Compararea lor implică şi concluzii legate de prezervarea sitului antic,
distrus ca urmare a eroziunii malului drept (cazul thermelor romane),
construirii căii ferate în 1873 şi translării ei ulterioare pe terasa înaltă a
160
161
162
163
164

Pseudo-Hygin 56
Vegetius,1, 23.4
P, Polonic , ms. 5135, f. 111
Sommer, op. cit., p. 544
Mircovic, passim în Roman Limes on the middle and lower Danube, Belgrad, 1996
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malului Dunării în anii1983-1984.
În zona de la nord de castru este semnalat drumul "paralel cu laturile
scurte ale castrului", documentat pe cale arheologică în piaţa Ghica, în
săpăturile din 1970165 . Nu cunoaştem importantele edificii descoperite aici
(semnalate dinainte de 1916166 de lucrări de canalizare), încă nepublicate,
decât din referinţe generale, privind existenţa „unui complex de clădiri,
surprins doar parţial, având şi o intrare im/?unătoare cu trepte din marmură;
credem că reprezintă forum-ul oraşului"1 7 . Din relatările lui Al. Bărcăcilă
înţelegem că în acest punct a fost descoperită şi o basilică 168 . Oricum,
topografia locului, obligă la conexarea drumului descoperit în Piata Ghica cu
drumul dinspre portalul podului în epoca lui Traian (perioada I, li). În
perioada municipală, drumul sesizat în piaţa Ghica ar trebui să
reprezinte decumanus maximus pentru această parte a sitului de la
Drobeta (decumanus maximus 2).
Via decumana 2 îşi va menţine acest rol în toată perioada romană,
eventual post-romană a Drobetei. Planimetria fortificaţiei semnalată de
Marsigli (planul A) şi Pamfil Polonic (planul D), inclusiv semnalarea unei
ieşiri (poartă?) din fortificaţie pe latura de est, la nord de punctul de formare
al ogaşului Tăbăcarilor (Fig. 5), certifică funcţia majoră (decumanus maximus
2) pe care drumul dinspre complexul constructiv din Piaţa Ghica spre actuala
Şcoala generală nr. 9 îl are în interpretarea evolutiei sitului în secolul 3 169
(eventual perioada III, perioada IV). În acel mome~t. respectiv secolul 3, via
principalis a castrului încetase să mai fie importantă chiar pentru vicus-ul
militar, dovadă extinderea spaţiilor funerare de la nord-est de sit pe o altă
direcţie decât cea a primei jumătăţi a secolului 2. Pierderea funcţiei de
decumanus maximus 1 a fostului drum de pe via principa/is trebuie conexată
fazei în care se produce reorganizarea spaţiilor din interiorul castrului, cu
menţinerea unui singur acces, controlat, prin porta praetoria (sfârşit
perioada III - început perioada IV).
Revenind la complexul de clădiri din piaţa Ghica, databil conform
inventarului mobil şi stratigrafiei în secolele 2 - 4 170 , deducem, chiar din
aceste sumare referinţe că avem de-a face cu o manieră constructivă
elegantă, „clasică" din punctul de vedere al esteticii arhitecturale, întâlnită şi
165

Ibidem, 1975, p. 673 nota 8
D. Benea. Oglinzi romane din plumb descoperite la Drobeta , în Drobeta 1, 1974p.169
167
D. Benea, 1977, op. cit„ p136, nr. 2. Edificiile au fost semnalate şi cercetate pentru prima
dată de Al. Bărcăcilă. Atelierul de podoabe din sec. 3 şi oglinzile de plumb publicate de D.
Ben ea , op. cit. , Drobeta 1, 1974, p.17 4 au fost descoperite în vecinătate.
168
Al. Bărcăcilă , op. cit„ passim
169
Din p.d.v. arheologic, nu ştim dacă fortificaţia din planurile A şi D aparţine numai aşezării
din jurul castrului în sec. 3, numai coloniei Septimia Drobeta, aşezării din secolul 4 sau
tuturor acestora la un loc.
170
D. Benea, 1977. loc. cit.
166
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la thermele de la Drobeta 171 .
Pentru edificiile descoperite aici nu dispunem de date planimetrice.
Faptul că zidurile spaţiului identificat ca atelier de podoabe au o orientare
est-vest pe o distanţă de cca 2,50 m şi că orientarea cuptorului presupune
închideri ale spaţiului pe direcţia nord-sud (perioada IV) nu poate fi
generalizat pentru planimetria generală a construcţiilor. Nu ştim dacă „drumul
podului" care separa cele două entităţi la începutul secolului 2 şi-a menţinut
rolul şi traseul în perioada istorică a coloniei romane sau dacă modificarea
traseului lui a obligat la reorientarea sau racordarea diferită a construcţiilor de
pe decumanus maximus 2. Ne putem însă întreba, aşteptând publicarea
raportului arheologic, dacă cronologia complexului nu se leagă de repere
cronologice anterioare anului 106: un edificiu dedicat cultului imperial de
trupele ce au participat la construirea podului sau un pretorium necesar
coordonării lucrărilor ce trebuiau executate de vexilaţiile legiunilor sau trupele
auxiliare prezente la Drobeta între 102-105 (perioada I), aşa cum ne
sugerează scena C de pe Columnă .
În ceea ce priveşte datarea incintei din planurile A şi D, credem că pe
lângă cercetări arheologice sau cartarea descoperirilor din afara castrului,
este obligatorie o punere în acord a planimetriei fazelor acestei fortificaţii cu
datele cercetării arheologice din piaţa Ghica şi cu datarea primei faze a
fortificaţiei din colţul de nord vest a castrului Drobeta.
Castrul de la Drobeta va fi complet refăcut la sfârşitul secolului 3, odată
cu reformele lui Diocleţian, de către trupele menţionate în Notitia Dignitatum.
Numeroasele materiale epigrafice, monumente funerare şi votive , găsite în
castrul de secol 3 - 4, în poziţie secundară, atrag atenţia asupra distrugerilor
ce au ameninţat şi au atins Drobeta în timpul atacurilor carpilor şi altor
popoare barbare, începând cu mijlocul secolului 3 172 .
În condiţiile suprapunerii oraşului medieval şi modern peste majoritatea
vestigiilor arheologice romane, cu excepţia clădirilor din interiorul castrului,
numai o atentă urmărire a lucrărilor edilitare şi cartare detaliată pe planuri
topografice a tuturor descoperirilor de epocă romană va putea reîntregi o
parte din peisajul, organizarea şi dezvoltarea Drobetei în epoca romană
timpurie, confirmând sau infirmând observaţiile şi opiniile exprimate în acest
articol.

171
172

Al. Bărcăcilă . 1938, op. cit., p. 49-50; Idem, MCA, 5, p. 768-796
Nici una din inscripţiile descoperite la Drobeta nu depăşeşte orizontul cronologic al

mijlocului secolului 4
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Anexa I - Cohors III Campestris c.R

Trupa

Bibliografie

Dacia/Dacia Superior
şi Moesia Superior

Auxilia
provinciae

Cohors III
Campestris c.R

IDR, I, Dipl. 2
An 110

Dacia

Auxilia Daciae

Cohors III
Campestris c. R

RMD, 247
An 132/133

Moesia Superior

Auxilia
Moesiae
Superioris

Cohors III
Campestris c. R

IDR , I, Dipl.14
An 144

Dacia Superior

Cohors III
Campestris c. R

IDR,1, Dipl. 15
An 157

Dacia Superior

Cohors III
Campestris c. R

IDR,1, Dipl. 16
An 158

Dacia Superior

Cohors III
Campestris c. R

CIL XVl ,111
An 160

Moesia Superior

Cohors III
Campestris c. R

RMD55
An 161

Moesia Superior

Cohors III
Campestris c. R

Pisa , Benea ,
Acta MN 21 , 1984,
.111-124
An 179

Dacia Superior

Auxilia
Moesiae
Superioris
Auxilia
Moesiae
Superioris
Auxilia Daciae
Superioris

Anexa li - Material tegular descoperit la Drobeta
*?cărămizile

ansamblul

din

colecţia

colecţiei ,

Bolliac provenind de la Drobeta nu mai pot fi identificate în
iar locul de descoperire nu este specificat; cf. IDR, li , p. 65
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Leg(io)I Italica

Castru

Pod

Thennae

*?

*?

*?

Alte
locaţii

IDR li

Locul de garnizoană/
provincia

IDR , li , 97

Moesia Inferior
/Novae( colecţia Bolliac)

IDR li. 99

Moesia Inferior
fCIL III 8066
14216: - thermae . cf. Bărcăcilă
1938, p. 34)

IDR li. 100a

exercitus Moesiae Superioris
(BAR;ms. Rom. 5135,
18,48,49 .78)

IDR 11 .100 b-f

exercitus Moesiae Superioris

IDR, li , 98

exercitus Moesiae Superioris
(D. Benea. Apulum . 16 .
1978, p. 201 )

IDR 11 ,103, 110
Dacia (IDR, I, 3)

an160/CIL.XVl ,111/ exercitus
Moesiae Superioris

IDR . li. 104

Ante 101/CIL XVI ,
46- exercitus Moesiae Superioris
- an 110 Dacia.(IDR . I. 3)

o
poziţie

(>)

Vl

Leg(io) V Macedonica
(ansamblul lotului)

o

o

Leg(io) VllCL(audia)P(ia)F(idelis)
(bipedales)

o

O portal
parament
pile

Leg(io) VII CL(audia)P(ia) F(idelis)

o

Leg(io)/111 F(lavia) F(elix)

O?

O?

Coh(ors) I Cretum
(103-105)

o

o

o

secunda
ră în
turnul
rotund

Vodiţa

'

Coh(ors) li Hisp(anorum) (perioada 103105)

o

Coh(ors) III Brit(onum)
(perioada 103-105)

o

IDR. li, 105

CIL 16,46 - ante 101 - exercitus
Moesiae Superioris

Coh(ors) I S(agittariorum)

o

IDR,11,106a

Benea,SCIVA,27, 1976,
1, p. 80

Coh(ors) I Sag(ittariorum)

o

IDR,11,106b

Benea , SCIVA, 27 , 1976,
1, p. 80

Coh(ors) I Sag(ittariorum
Ant(oniniana)

o

IDR . li. 106 c
Început sec. 3

Benea, SCIVA, 27 , 1976,
1, p. 80

IDR, li. 107 :
sec . 3 - prima

cf.

o

Magister figlinis c(ohortis) I Sagitt (ariorum)
bipeda Ies

Ped(ites) S(ingulares)
C(ohors) X

frigidarium
?

?

o
http://patrimoniu.gov.ro

Bărcăcilă

1938. p. 35

jumătate

?

IDR . 11.108

Tudor. SCl .16. 1965 . I. 183

IDR . 11,109

BAR.ms. Rom.5135.f. 72

't

Fig. 1 Fortificaţii antice în zona

Porţilor de

Fier, apud Marsig/i, 1726, detaliu pi. XIV

Fig. 2 Limesul Moesiei
Superior la începutu/
sec.2 , apud
Garasanin, Vasic,
1987

- .,
, 1

Fig. 3 a,b Vignete ilustrând tex.tele din Gromatici ~eres pl.17, fig
158; pi. 1, fig.3, apud Chouquer, Favory, 1980, p. 59
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"'

Fig. 4 Drobeta, detaliu din pi. X, Marsigli 1726

Fig . 5 Drobeta, planul lui P. Polonic, apud.
D . Tudor, OR ~ 1968, p.184, fig . 4511
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Fig . Sb Planul Bol/iac - detaliu clădire
(thermae? ), sud-est castru

Fig. Se Planul Bol/iac - detaliu
(thermae?)
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clădire

Lo~Yl~A~

\'. ·

- · - ·-

Fig. 7a Planul Polonic, 1899, Acad
Rom. Ms. rom 5135

Fig. 7b Planimetria castrului Drobeta,
plan sfereoresfifuif, scara 1:1000,
arhiva INMI
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··- - · i

~

Fig. Sa Thermele de la Drobeta, apud Bărcăcilă, 1938, pi. 2

Fig. Bb Planimetria thermelorde la Drobeta, plan stereorestituit, 1980, scara 1:1000,
arhivalNMI
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·· - - ·~· M _;.~
o
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o

Fig. 9 Drobeta - limita

oraşului

antic, apud D. Benea 1977, p.145

Fig. 1ODrobeta sec. 2-3 , apud Ardevan, 1998, p. 615, fig. 4
(legenda: 1 =limită incintă; 2 =necropolă; 3 =cale ferată modernă; 4 =castru)
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Fig. 11 Drobeta, apud M. Davidescu, 1975

• Primo fozâ dt: de-zvollore

• A·lfa

fază

dt: dezvoltare
St:co/alc D· lll

Fozt:~ ptobol>ile de evolv/fo

Fig. 12 Drobeta, cele două faze de evoluţie, apud stingă, 1998, p. 272
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Fig. 13 Scena C de pe Columna lui Traian

~~

Fig. 14a Castrul de la
Schela Cladovei, apud
Marsigli 1926, pi. XXX

LJ
Fig. 14b Castrul de la
Schela Cladovei, apud
D. Tudor, OR3, 1968

Fig. 14c Cetatea medievală
a Severinului, apud
Marsigli, 1726, fig. XXXII
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Fig. 15 Cetatea medievală a Severinului: a. apud Bărcăcilă 1938; b. apud M. Davidescu,
1970; c. planimetrie vestigii, arhiva INMI; d. plan stereorestiruif , scara 1: 1000, arhiva
INMI
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.

Fig. 16 Drobeta Turnu Severin
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Distribuţia topografică a vestigii/or antice. Ipoteza 1dent1 icare

maxi mus 1 şi decumanus max1mus
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Summary
Hypotheses about the topography of Drobeta
in the second and third centuries

Our knowledge of the topography of Roman Drobeta is principally
based on the intensive researches in the Roman castrum of Drobeta or in
Cetatea Severinului, generally considerated as medieval fortress. Out of
these, the discussion about the topography of Drobeta, municipium or colonia
romana is more or less an inventory of fortunately discoveries, never
registered in an archeological scaled map of the city. For the parts destroyed
by modern constructions, is possible to obtain topographical records only
from the ancient plans. According with this and the general theory of urban
development in the Roman times , we present our hypothesis about the
location of the Kardinus Maximus, in the period of second century, as the
resuit of the planning of the territory, nearly the Roman camps during the
construction of Roman Bridge, and the role of the Decumanus maximus,
situated at the north of the Roman camp Drobeta for the Late Roman and
post Roman periods.
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