Bibliografie

7A

TIBISCUM, UN CASTRU ROMAN
DIN BANAT DE FORMĂ ATIPICĂ

9

P. Popovici, R. Varga, Ad
Vatabos. Monografie
arheologică a localității
Războieni-Cetate, Cluj-Napoca,
2010.

R. Ardevan, R. Varga,
Descoperiri monetare antice
la Razboieni (jud. Alba),
Bibliotheca Historica et
Archaeologica Universitatis
Timisiensis, XII (ISSN 1453-7419),
Timişoara, 2010, p. 183-199.

V. Rusu-Bolindeţ, C. Onofrei,
„Date noi privind activitatea
militară și cultura materială
a alei I Batavorum de la
Războieni-Cetate”, în V. RusuBolindeţ, T. Sălăgean, R. Varga
(ed.), Studia archaeological et
historica in honorem magistri
Dorin Alicu, Cluj-Napoca, 2010,
401-447.

R. Varga, Pre-excavation
research at the site of Ala I
Batavorum (Dacia), in W. Börner,
S. Uhlritz, L.Dollhofer (eds.),
International Conference on
Cultural Heritage and New
Technologies, November
14-16 2011. Proceedings, Wien,
Museen der Stadt Wien –
Stadtarchäologie, 2012, ISBN
978-3-200-02740-4, p. 806-820.

G. Bounegru, R. Varga, Toy
fragments discovered in
northern vicus of RăzboieniCetate (Alba County) în curs de
apariție, JAHA 4.1/2017, p. 47-51.

7B

10

7C

11

7D

12

8

13

Cine trece azi cu mașina prin actuala localitate Jupa
C. Mischka, A. Rubel, R.
Varga, Das Lager der ala
I Batavorum milliaria und
sein vicus in RăzboieniCetate (Kreis Alba Iulia,
Rumänien) – Geophysikalische
Untersuchungen und
historische Einordnungen,
Archäologisches
Korrespondenzblatt, 48, 3, 2018,
377-405.

(județul Caraș-Severin), nu poate să nu observe un

Călin Timoc

panou de mari dimensiuni care îndeamnă trecătorii să
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Muzeul Național al
Banatului, Timișoara

viziteze Rezervația Arheologică de la Tibiscum, unica
de acest fel în Banat

IMAGINEA 5

. Pentru cei prea puțin

inițiați în tainele istoriei sau arheologiei, mirarea poate
să fie și mai mare când la o simplă căutare pe internet
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15: Venus pudica
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pot fi accesate foarte multe și variate informații despre

mutându-și centrul de greutate la Caransebeș,

acest sit arheologic, dar mai puțin despre rezervație și

care devine, odată cu sfârșitul epocii medievale și

amenajările de aici. Adesea, descoperirile sunt puse

începutul epocii moderne, o importantă reședință

în legătură cu Muzeul de Etnografie și al Regimentului

administrativă. Tot din acest motiv, piesele

de Graniță Caransebeș, care se află la mai bine de

descoperite la Tibiscum sunt păstrate și expuse la

5km de locul indicat de panou.

Caransebeș, în muzeul orășenesc, iar la Tibiscum a
rămas in situ patrimoniul arheologic imobil (ziduri

Realitatea este una simplă: Tibiscum a fost un

de clădiri și fortificații, inscripții, coloane și baze de

important centru militar și urban al Daciei Romane,

coloane), vizitabil într-un veritabil muzeu în aer liber,

dar care în evul mediu nu a mai fost locuit din

integrat într-un surprinzător peisaj, plin de vegetație,

motive încă neclare, continuitatea de habitat a zonei

aflat malul pe stâng al Timișului.
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cu protejarea patrimoniului şi a monumentelor, să

1

se lanseze în căutarea de noi parteneri. Pe lângă
colaborarea cu Universitatea de Vest din Timişoara,
au fost atraşi în proiecte de cercetare reputaţi
specialişti de la Cluj Napoca, dar şi din străinătate,
de la Universitatea din Ferara (Italia) și Universitatea
din Varşovia (Polonia). Multe probleme de abordare
a sitului persistă la Tibiscum datorită topografiei
locului care este în continuă schimbare, din cauza
investițiilor economice din zonă (balastiere, heleștee,

7

12

13

trasee de conducte de gaz și curent electric sau de
telefonie mobilă) și mai ales a fluctuaţiei malului râului
şi a erodării terenului din cauza agriculturii intensive
Primele încercări de cercetare sistematică a castrului

IMAGINEA 19

.

și a așezării romane de la Tibiscum-Jupa s-au
consumat în perioada interbelică, impulsionate

Ridicarea topografică a rezervației a fost realizată

fiind de Vasile Pârvan și mai apoi la inițiativa
academicianului Constantin Daicoviciu și a lui Ioachim
Miloia. Chiar dacă acest proiect a durat puțini ani și

10

nu a văzut niciodată lumina tiparului, știm din surse de
arhivă că a fost investigat castrul şi câteva clădiri civile
de pe malul Timişului, ale căror ziduri au fost spălate
de apele râului

IMAGINEA 1

11

.

Cercetările sistematice de mare anvergură au debutat

8

abia în anul 1964, coordonate de arheologul Marius
Moga

IMAGINEA 10

, fapt salutat de întreaga suflare

arheologică românească, iar rezultatele obținute

de curând prin efortul tânărului specialist Adrian

ca urmare a câtorva ani de muncă intensă, au fost

Cîntar, care a făcut și observațiile de rigoare privind

într-adevăr spectaculoase. S-au adus informații

regulile după care s-au ghidat romanii în trasarea

deosebit de importante în domeniul istoriei militare,

tramelor stradale și principalelor căi de acces în

epigrafiei și vieții economice antice la Tibiscum

zonă. Săpăturile arheologice sistematice, chiar dacă

IMAGINEA 12

IMAGINEA 13

.. Cea mai importantă clădire din

castru; principia, a fost dezvelită în această perioadă
IMAGINEA 7

.

se desfășoară cu regularitate de decenii bune, nu

9

au reuşit să abordeze decât aprox. 5 % din suprafaţa
totală a locuirii antice

IMAGINEA 8

.
Tibiscum, oferă vizitatorului un indiciu legat de

Înfiinţarea Muzeului de Etnografie şi al Regimentului

Chiar şi în situaţia aceasta, destul de modestă în ceea

grandoarea acestei civilizații citadine, a efortului depus

de Graniţă Caransebeş, la începutul anilor ‘70

ce priveşte descoperirile arheologice, Tibiscum

de cetățenii romani pentru a domestici relieful sălbatic

ai secolului XX, a făcut posibilă şi reînfiinţarea

a acumulat de-a lungul anilor o zestre importantă

al Daciei. Se evidențiază, în cadrul rezervației de la Jupa,

Rezervaţiei Arheologice Tibiscum

de material epigrafic, care se referă în primul rând

incinta cu zid din piatră a fortificației,

coordonarea cercetărilor arheologice şi conceperea

la trupele militare cantonate în zonă și la familiile

cunoscut și ea în cei 165 de ani de stăpânire romană o

expoziției permanente a muzeului rezervaţiei,

soldaţilor din așezarea civilă adiacentă: maurii sulițași

evoluție complicată. La început, în timpul războaielor

o contribuţie esenţială a avut-o personalul de

din Africa, palmyrenii arcași din Orientul Apropiat

dacice ale împăratului Traianus, când romanii și-au

specialitate a Muzeului Banatului Timişoara

IMAGINEA 9

. La

care a

și vindilicii, neam de luptători germanici din Alpii

trasat primele drumuri strategice și castre de marș

şi mai târziu al Universității de Vest din Timişoara, prin

bavarezi. Toate aceste etnii distincte ale antichității

care să susțină înaintarea armatei romane la Tibiscum,

prof. univ. dr. emerit Doina Benea, de la Catedra de

au trăit la Tibiscum împreună, comunicând între ei în

a apărut o primă fortificație de pământ și lemn cu

Istorie Veche a Facultății de Litere, Istorie și Teologie

limba latină. Romanitatea nord-dunăreană nu a fost

dimensiunea de 60 x 60 m, cu un șanț dublu de apărare

cu nimic mai prejos decât cea din Italia sau din alte

cu rol de pază a vadului de trecere al Timișului. Această

zone ale Europei intrate mai devreme sub autoritatea

fortificație era dublată de una amplasată pe malul opus

Cetății Eterne.

al Timișului, ocupând o suprafață de 60 x 90 m, cu

IMAGINEA 25

IMAGINEA 11

.

Suprafaţa extinsă a sitului, însumând 17 ha pe malul
stâng şi alte 27 ha pe malul drept al râului Timiş
IMAGINEA 4
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IMAGINEA 6

, a obligat într-un fel instituţia responsabilă

Suprafața foarte mare, acoperită de ruine de la

4
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un singur șanț de apărare, dar cu aceeași arhitectură
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împăratului Traian, micul castru temporar de pe malul

dunăreană, la Drobeta. Această schimbare majoră în

descoperirile monetare (datate în perioada dintre

stâng al Timișului este dezvoltat, ajunge să măsoare 100

efectivul combativ va duce la lărgirea fortificației, care

domniile împăraților Constantin cel Mare – Iulian

x 101 m și are ca primă unitate militară de garnizoană

unifică de astă dată între zidurile sale trei corpuri militare

Apostatul) indicând faptul că interiorul a fost ocupat
de civilii care au rămas în zonă și de către barbari.

arcașii din cohors I Sagittariorum quingenaria. Trupa de

distincte ca armă și etnie, dar care, în confruntări,

arcași orientali, face cu greu față răscoalei generalizate

formează cea mai temută formațiune de luptă.

a dacilor și atacurilor barbare, îndeosebi ale sarmaților

Deoarece nici terenul mlăștinos al malurilor Timișului nu

Prof. univ. dr. emerit Doina Benea (8 iunie 1944 - 16

iazygi, de la finele anului 117 - începutul anului 118, după

oferă zone plane și uscate, castrul mare de la Tibiscum

martie 2019), arheologul care s-a ocupat timp de peste

s-a construit prin extinderea laturilor sudice și vestice

40 de ani de cercetarea și publicarea așezării și a

pământ și lemn este repede întărită cu piatră fasonată

ale castrului mic și a primit o formă trapeziodală, lată

pieselor arheologice de la Tibiscum

și două șanțuri de apărare extrem de eficiente, de tipul

(175×321×210×310 m), cu porta praetoria (poarta de

cea care a reușit, pe baza inscripțiilor și artefactelor

fossa punica.

paradă) pe latura lungă, estică. O altă explicație care

cu caracter militar, să reconstituie istoria acestui

moartea împăratului Traian

IMAGINEA 2

. Fortificația de

sit arheologic. Tot domnia sa a fost cea care a

(castrul nr. 4) este oferită de Doina Benea, care

făcut celebră așezarea civilă de la Tibiscum, de tip

de soldați din garnizoana tibiscensă și aduce aici

presupune că ar fi fost necesară, înaintea războaielor

vicus militaris, prin descoperirea clădirilor-atelier

o unitate de arcași de elită de pe frontul parthic:

marcomanice unificarea a două fortificații învecinate:

de fabricat sticlă și mărgele din sticlă și a pieselor

castrul mic de piatră (castrul nr. 2) cu un castellum

de factură paleocreștină identificate în zonă. Tot

urmașul său la tronul Romei, împăratul Antoninus

de pământ și lemn (castrul nr. 3), probabil al arcașilor

meritul distinsei „Doamne a arheologiei bănățene”

Pius și suplimentează garnizoana cu o unitate foarte

palmyreni, sub un singur comandament comun.

a fost și transformarea bazei arheologice de la

IMAGINEA 3

. La fel face și

Alexandru Păunescu, Tibiscum
(azi Jupa, județul CarașSeverin), în Arhivele digitale
de arheologie, http://www.
cimec.ro/Arheologie/ArhivaDigitala/5Situri/Tibiscum/
Tibiscum_1926/index.htm
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, a fost

s-a dat acestei forme a castrului mare de la Tibiscum

mobilă și eficientă în luptă de Mauri equites et

18

IMAGINEA 22

Împăratul Hadrian ia măsuri pentru mărirea numărului

Palmyreni Sagittari ex Syria

Adrian Cîntar, Trigonometric
method used to correct local
coordinates topographic
surveys, applied for
archaeology, în Annales
d’Université Valahia Târgoviște,
Section d’Archeologie et
d’Histoire, 1 / 2013, p. 155-159.
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Carmen Timoc, Călin Timoc,
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Tibiscum în muzeu local al rezervației și începerea

pedites. Măsura era necesară, deoarece Tibiscum

Această ultimă fază de piatră a fortificației tibiscense

cercetării acestui adevărat „Pompei al Banatului” cu

este singura fortificație importantă care apără dinspre

(castrul nr.4) are multe particularități arhitecturale. Spre

echipe de studenți ai Facultății de Istorie, din cadrul

vest centrul politic și administrativ al provinciei Dacia,

exemplu: incinta de pe latura estică are două porți

Universității de Vest din Timișoara, contribuind astfel

Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa,

active, una rămasă de la castrul mic și o alta care este

la formarea unor tineri specialiști care să ducă mai

iar Imperiul Roman începe să fie în această perioadă

porta praetoria; zidul de incintă este dublat de un

departe această muncă frumoasă dar dificilă de a

tot mai mult preocupat de apărarea frontierelor

zid înalt din piatră de râu care este utilizat pe alocuri

desluși trecutul anticului Tibiscum

proprii și a cetățenilor săi.

și de alte construcții care completează planimetria

IMAGINEA 19

.

internă a castrului; în cadrul construcțiilor interioare,

Începând cu anul 2013 și până în prezent, cercetările

Războiul care ridică reale probleme guvernatorilor

arheologii au pus în evidență două scholae (clădiri de

arheologice sunt coordonate de către arheologul

militari ai provinciei, unii dintre ei murind în luptă cu

cult și banchet), un cuptor din piatră pentru fabrica

dr. Adrian Ardeț, specialist al Muzeului Județean

populațiile barbare de la granițele de nord ale statului

și două cuptoare de pâine. Barăcile și grajdurile

de Etnografie și al Regimentului de Graniță

roman, a obligat Statul Major al împăratului Marcus

surprinse arheologic, mai ales pe latura stângă (latus

Caransebeș. De la an la an informațiile despre acest

Aurelius să reconfigureze garnizoanele militare din

sinistrum), ne arată că la Tibiscum existau, pe lângă

vast sit arheologic de epocă romană se înmulțesc

principalele fortificații ale Daciei pentru o mai bună

detașamente de infanterie ușoară, și contingente

politică defensivă. Astfel, la Tibiscum ajunge să fie

puternice de cavalerie. Fortificația din piatră, cu

cei care au lucrat aici în TIBISCVM PROJEKT, putând

transferată cohors I Vindelicorum miliaria equitata c.R. în

zidurile supraînălțate și porțile blocate sau îngustate,

fi vizionat pe youtube: https://www.youtube.com/

locul cohortei I Sagittariorum, care este mutată în zona

a fost folosită până târziu, după retragerea aureliană,

watch?v=mrVaj8V2XnY

IMAGINEA 20
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IMAGINEA 21

Dumitru Tudor, Orașe, târguri,
sate în Dacia romană, Ed.
Științifică, Bucuresti, 1968.
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, un film convingător realizat de
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