DACIA IN VIZIUNEA
LUI LUDOVIC FERDINAND MARSILI
de DUMITRU ZAHARIA

Contele Ludovic Ferdinand MansiLi originar din Bolog�n�a s-a anga
j.at în servicilul armatelor imperiiCI!le a'lJSitlrieoe. ActiviltJaJtlea sa de militar
şi om politic in slujba curţii vieneze, între anii 1 683- 1 7 0 1 , în părţile
<>ud-estice ale Europei i-a permis să cunoască direct teritoriul fostei
Dacii şi oamenii conlte>mpomni oare�şi ·de5făşumu activitatea aici. Om do
tat cu o extraard:inra:ră ,pwtere de muncă, inl1:leHgenţă, spi'l"it de analiză şi
sinte2lă, Marsili a intreprins o serie întreagă de oeroetă·ri arheologice des
ooperind urme ale vieţii dacilor, oeoloniştilar romani, populaţiei romani
zate la U:l:pila Tmiana, Mebadli.a, Reşoa, Romuloa, Celei, Insula Banul,
Sidova, Rîul Vadii.Ji,
JJu Ocşova, Breţcu, A�ba lulioa, Drobe11a-Tur:rw. Seve
rin, Podul h.l!i Trn118111 , in zonJa de la sud de OdiOI'hei. Studiul cron'keJ.or
oare circulau in TiransiLVWlita, Ţara Românească, Ungaria, al documente
lor existente in arhivele cancelariei prinţului transilvan, cele ale voievo
du.lui. de la Bu.o\.Jre.şti, ca şi IBil oelor păstlmte la curţile unor noibili din
comitate'le aroelene, discuţi:ile cu Consitlantin Brinooveanu şi stolnicul Con
s.bantin Cantacuzino, corespondenţa ou acesta din unnă, cercetările în
treprinse asupra Columnei lud TJ-.a:ian au oontribui't la formarea unei con
cepţii corecte asupra Daciei, întinderii regatului dac, războaielor dintre
T.roian şi Deceobal, co1oni2larea romană .şi n0111a provincie imperială, sim
bioza daca-romană, rezultatele etnice �i 1ingvistooe ale convieţuirii dacilor
ou coloniştii romani, continuitlatea permanen<tă a românilor in spaţi'llll
oarpato-dunălrean, ooganizarea. lor eoonomico-5ocială, militară, politică,
religioasă 'in perioada de după :retragerea aureliană şi pînă 'la sfîrşilbul
s.eoolului :al XVII...Jea.
Dacia în concepţia contelui Marsili

Printr� cetrootalre e:lCtrem de �atentă a operelrar istoricilor antici,
cleco1luarea nnor numeroase săpături arheologice ou ajutoruJ. mili"bairiloc
austried in Serbia, Ungar-ia, Tra.nsHVtani.Ja, studiile făCU/te 1a Constanti
nopol şi Roma, în bibliotedle din Ung�a'l"i'a şi Trnnsilvania, Mia:rsili sta-
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bHeşte cu suficientă precizie spaţilul �ic pe oa4"e-l ooupa poporul
d ac inaintea cuoeririi romane. Saw.ntul apreciază tOă dladi OOUJBU zona
ce era cuprinsă intre Nistru, de Ioa izvoarele salte pină lla vărsarea tn
MIBil"'e'a Negră ; Tisa, din ZIOilla de unde începea să�i adlune apele şi pină
la Slanka.men, constituia limita de vest a acestui teritoriu ; la nord e.i
popllillau intrea'ga regiune munltaasă dintre :izvoarele Tisei şi oele ale Pru
tului, iar la SUid Dunărea ii separa de neamut1ile trncice oare popu}Qu
Moesia 1 •

In ·concepţila sa de geoglrai impart,e Dacia canfoiUll situaţiei etnice E?i
politice contemporane hri şi nru pe bam orga:ni� i provinciei imperiale
făcute de T�raioan. şi urmaşii acestuila, in trei. părţi distincte : Dacia Ri
pense, care in zilele sale corespundiea oonelor : a) Părţile regatului Unga
riei ce se intindea intre Tisa, munţii Tlmnsilv18niei şi cursul inferior al
Mrureşulul pină la vămarea in rrm şi b) Banatru.l Timişoa:rei, oare cu

prindea

ZIOI1Ja ce

se oafila intre Tisa de Ioa oonfliUJellţla cu
in Dunăre, mal'Uil sting al acestui fluviu

Mtureşul �i pînă
pînă 1a �
mun ţii 'I'ransti.lw.niei şi cUJrSul inferioc al Mu�wui. Dada MedHeranee
î n mod frecvent era numirtă Transitl vania. Ln viziiWlea 1ui Ma.rsili a.<."e'aSba
era zo na oentrolă şi cea mai imp01.1bantă a intregului pămînt iocui-t de
dJaci. Datorită faptrulrui că era inronj'Wialtă de coroana munţilor Oaa}mţi ,
juca rol'llll unei cetăţi :naturale, in jurul căreila rtrebuioau să ·g�Mvilte2'Je ce
lelalte diOUiă .părţi. Dacia �ansalpin·ă se lintindea die-"a Lungul aroului ex
terior 1811 Omlpaţilor, de la OOill!fluen
l
ţa. Cemei ou Dunălrea şi pînă la izvoa
rele Prutulllli , extinzindu-se pînă 1Ja Dunăre, Marea Neagră şi la Tăsălrlt
de apele leneşe ale I"iulu!i oare i2'JVOra din mun,ţii Sarmatici 2•
la vărsarea

aprecia după situaţia oonte:mporană lui fostul
�mpăll"ţ.it in ·trei 7JOI1e distincte din punct de ve

Cu 1oate ca Miarsili

teritariru al DaciJei ca

dere nJalbu:re.l-.geogralfic, 1Joltuşi el oocepta ideea UnJUi tot unitar din punct
de vedere etnic şi poditic nu numai pentru perioada dacică a aC'E$1Xn"
loou:ri, ci mai IBiles pentru aceea oa zilelor sale. A'boroind problema J)l"e"'
:rentărdi istorice a Daciei, Mersili nu se opreşte cîtuşi de puţin numai

epocă de glorie din timpul mariloc regi Burebista şi Decebal, a
in'frln.gerii aoac;.tuia din 'll!riTlă de cărbre romani, cucerirea Daciei de către
Trailan, părăsirea a<.'eSitor locuri de către autoriltăţile roma ne sub presiu
nea invaziilor neamurilor germanice, dar continuă .fcatarea istori�geo
grafică, socială şi politică a celor trei state românleşti pină in z i le le sale
oa f'OSlte părţi ale Daciei.
Mlars:ili demonstrn că 'beritxmul celor trei �ii, Ripesbră, Medite
rnnee şi Transalpină, nu e:ra a:lrt1Uil decLt acela pe care-I ocupau românii
contemporani lui, a cârN Ulll ire într-'Un singur stat, aşa cum fuseseră
dacii în timpul lui Decebal, o darea pentru oa putea fi înglobaţi rno
n!M"hie.i vieneze pe ca:I"'e o slrujea in momentul in oare oonsemna coniSta
tările sale cu privire la tl:'1"e0UUtul neamului românesc. Intocmirea mai
mtrltor hăirţi in oare cuprindea laollaltă teritoriile zonelor ce pll!l1au nula acea

1 Arh. St. Bucureşti, Colecţia microfilme, roia 49 Italia, c . 62-84. Biblioteca
Universităţii Bologna, loc. cit., voi. 108 ; cf. idem, roia 48, c. 486-525, idem. vol. 101.
2 Idem, roia 48, c. 486-525, idem vol. 101.
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mele de PărţilJe :regatului Ungariei, TransHvania, Ţara Româneescă şi
Moldova constituie o doVI8dă în plus a modului in oare ooncepea gene
nalul Mamili să trateze .trecutul şi prezentul poporului român, ale căror
începU'turi le vedea numad în istoria dacilior. In 181Ceastă privinţă subli 
niem faptul :că in ooncepţia Jui Marsili istoria popo:rului român e:m a
semuită unui fluviu oare îşi are sOII"gi!ntea in neamul dacilor şi al ro
manilor a căror ape au curs şi au crescut continuu intr-una şi aceew;i
al-bie, pămjntu1 IOUprlns in<tre 'Tisa-Nistru, Carpaţii Păduroşi, Dunărea

şi Marea Ne�a�,gră.
Este evitdent că MaTsili n-a oonoeputt deci•t o deZVIOlta.re continuă a
societăţii ooce, cu tOBJtă exerdtJarea stăpîni.Jrii :romane otemporwe aici, oare
a avut drept rezultat etnic formarea unui nou popor de cultură romană
şi limbă latină, păstrăttor consecvent însă al celor mai multor trăsături
de oaracter, IQibiceiuri �i mod de viaţă pe oare le aveau dacii. I n a
ceastă privinţă păJreri'le Jui M181I"Sili sînlt aproape identice cu cele expri
mate de stolnicul. Cantacuzino, Dimitrie Oantemir şi alţi contemporani
care

au studi� problema.

Cucerirea Daciei de către Traian oglindită în opera lui Marsili.
Colllte.le Mw-sili opina că precLecesori i lui Treia.n apreciaseră în mod
gr�it Dunărea drept hotarul nordic al Imperiului roman 3, mai ales că
locuitorii care ocupau zonele de peste cumul inferior al fluviului ata
oau populaţiile de oorlnd supuse romanilor, oare le ga.ranbaseră pacea,
liniştea. viaţa paşnică �i infloriltloare 4. Decebal ajuns re�le dacilor a

devenit "inamiru.l tde moorle al romanilor" 5 şi profHînd de unitatea rea
lizată abaoa permanent provinciile sud-dunărene. Prim ejdia d�nise su
fident de mare pentru stJălpinirea romană in regiun ile Dunării mijlocii
şi in ferioare.
Toate acestea, alături de alte oaruze, l....au determinat pe Traian să
pomeaooă rele două ifăZ:boaie pentru "a supune pe Decebal regele Da
ciei şi a uni ţara lui wperiulw său" s.
Deşi Marsili a Cllltl()SOUJ şi a;profundart: operele lui Dio Oassius, Xi
philinos, Diodor din Sicilia ,a stuodil8t reproducerile de pe Colwnna lui
Tmian, a ceroebat de vi51ll acest monumen t al oul'turii romane, totuşi
n-a prezentat aproaipe de Joc problema desfăşurării ostilităţilor dintre
armatele romane conduse de împălratJul Trnitan şi cele dace in fruntea
cărooo s-a aflat virtJetazuJ. rege Decebal.
El a intuit in mod corect s.oopurlle urmărite de romani prin .răz
boaiele pornite împotriva tdaciloc. Prima ţin•tă a împăratului a fost cu 
cerif'!E!ta Daciei, itlrensfurmarea ei in provincie romla:n.ă, consolidarea
s�ini:rii imperiale, ·exp1oatarea permanentă a bogăţiilor �i muncii oa
meni lor de aici.

3 ldem, roia 48, c. 486-525, idem, voi. 101.
4 Ibidem, ibidem.
5 L. F. Marsili, Description du Danube, Haya, MDCCXLIV, tome II, p. 65.
fi Arh. St. Bucureşti, loc. cit., roia 48, c. 486-525. Biblioteca Universităţii Bo
logna, loc. cit., voi. 101. Dacii atacau şi jefuiau toată zona de la "vărsarea Savei
in Dunăre şi plnă la ţărmul Mării Negre, unde se află �urile fluviului".
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Jn vederea atingerii scopurilor :propuse Traian a luart măsura rea
lizării unor mar-i �i importante construcţii in Moe5ia şi părţile din Dacia
rămase «n stăpinirea romană după terminarea prim'U!lui război.
Cea mai impunătoare oonstrucţie a fost Podul lui T.rai,an prin care
s-au sota.bililt leg-ălru.ri. Le directe dillltre ce·le două maloci ale Dunării. Po
du l avea in primu� rind scop mili1ar, dalr privi.rt în perspectiva politicii
romane de a organiza ·în DaiClia o provincie imperială, acesta avea meni
rea de a .stabili tpe'I1Illi3len
l fte legătUJri economice, militare, po l i tice şi
culturale între noi'le terito ri i cucerite, cele din sudul Dunării pînă .lJa
Byzanţ şi J,talia. Acelea'Şi funcţii atribuia Marsili mlalrilor drumuri oon
struite in Moesia, lliria şi Dacia in ttimpul primului confJLct şi îl'l.itTeGga
perioadă inte!rbelică.
Printr-o prismă s:imhlară ·a privit generalul construcţia marilor căi
de circulaţie 'in noile posesiuni pe văHe Dunării, Cernei, M\.lil"e!?ului , 01tului şi Jiului 7.
Deplasarea annatelor pe aceste drumuri în anii 1 05- 1 06, atac ur ile
desfăşurate pe trei direcţii, deslănţuirea J.or din apropierea centrului de
rezistenţă al inam icului situat în munţii Orăştie, superioritatea anna
teloc romane, tactica, SttJ"Iategia, conducerea acestora, eşuarea încercări
lor lui Decebal de a :reaJ.im un front antiroman , trecerea unei părţi a no
bilimii autohtone de partea învingătoru1ui au dus 1a infringerea eroicci
rezistenţe a dacilor, sinuciderea ma:relrui lor rege, victoria definitivă a
arnllaltelor conduse de Treian şi organimrea noi lo r teritorii intr-o Jll'"O
vincie imperială s deschi:zîndu-se prin aceasta o nouă epocă in istoria a
cestor locuri, superioare SUJb toalte aspectele, cu rtoarte distrugerile .pro
vocate de marile oonflag1mţii ce s-eu succedlat intre regabul dac şi srtatul
roman. Scopu.riae militare, politice şi mai ales cele economice pe care :te
ţi ntea impăratul Romei sint apreciate de genemlul ibologmez in mod clar
şi iOOIIlbe corect.
in Dacia

Marsili despre civilizaţia romană

Odată tenninate răzlboaiele dintre Decebal �i Trnian invingăto.rii au
iniţiat opera de roman izare in noua provincie. Aceasta .s-6 desfăşurat
în proporţii mult mai mari şi cu rezultate remaroabile atit in domeniul
vieţii mateniale, cit şi al celei spiri truale dar mai ales in privin� si
tuaţiei etnice.
I nvi ngătorul ultimului rege al dacilor a organizat o mare a<;.inne
ciP. colonizare a provincie i fenomen ce a lăsat irroontteSJbabile vestigii ma
teri ale in toate părţile ţălf'ii 9. Marsili cercetînd urmele marii civilizaţii
romane în Dacia s-a ocupat de : Podul lui
Treian, oraşele şi castrele
întemeiate de cureritori, drumurile construite de a<:e?tîa, inscripţiile de;
coperite şi descifrate de el, tezaurele monetare şi altele.
,

,

,

,

7 Ibidem.
8 I storia României, Ed. Academiei R.P.R., Bucureşti, 1960, vol. 1, p. 255-338 ;
cf. D. Tudor, Oltenia Romană, Bucureşti, 1958, p. 23-29 ; cf. H. Daicoviciu, Dacii,
Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, p. 221-235.
9 Arh. St. Bucureşti, loc. cit., rola 49, c. 44-53. Biblioteca Universităţii Bo
logna, loc. cit., voi. 103.
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ln legătud cu Podul lui Traiatn. .10 Marsili şi-a propus să :rezolve
următoarele probleme : m<jti:vele oe 1-.au rdetermintat pe îanpămatul Ro
mei să facă o operă atit de durobilă şi impunătoare, in oare loc de pe
Dunăre a fost inăl�tă construcţia, descrierea oonei, opiniile exprimate de
istoricii antichităţii, oompa:raţia informaţiilor consemnate de ooeştia şi
felul in care este prerentat podul pe Columna. Traiana, dimensiunHe
acestui•a, descrierea vestigiHor �i ale .intăritburHor de lJa. cele două ca
pete, drumurile oare legau noua provincie cu res1Jull. lumii romane 11 •
Toate :aceste probleme :au fost rerolvate în mod a.dmil!"abil de con
tele din Bologna. El SUJSVi,nea -.;; i demon.stoo în II11IOd corect oă împăratul ro
manilor a realizat această l'll.CI"Iare pentru a�i !trece trupele de oare
avea n evoie peste Dunăre in vederea atacwui :plănuit impotriva oapi
t:alei lui Decebal, foarte bine întărită şi apăTată ,prin poziţia pe ·care o
ocupa in mijlOOIJil munţilor, a-1 imringe şi a-i ltNI.nsfornm :regatul în
provincie, a orga:niza noul ·lleritoriu, a e:x�ploata bogăţiile şi munca oame
nilor ce populi8/U zona.
Marsili vedea în eforturile făcute de imperiru raţiuni de oaxtin eco
nomic şi politic, in afam celw mi'lilta!re 12 .
El a semDJall.at impol"lbanţla strategică, mmta.ră şi politică a looul'llli
ales, wloarea !lui practică pentlvu necesittăţHe unei annate, care vene.a
de la Brunrdisium. prin Durazzo pînă in McJesia şi Dacia, pentru a se
infrunta cu un duşman :reduibalbil, capabil să se oBipere în modul cel mai
inverşuna.t, satisfacerea nevoilor planu.liui de luptă adoptat, semnifica
ţia 1ntălriturilor de la cele două capete ale operei lui ApoUodor. Marsili
m ilitan- experime'Il·ta t a irutui t planul de luptă adop1:181t de T:raian pentru
a-.şi ll"ăpune duşmanru.l.
Vestigiile drrumurilor romane de pe v ăi le Timi�ului, Cernei, Mure
şului, OHrului, descoperirile de la Poarta de Fier �?i Sarmi'zeget\.lSia i-au
format convingerea că Traian il-a iabacat pe Decebal din toate direcţiile
posibile pen.ltrru a nu-i oferi prilejul să fugă şi să or·gta.n1reze noi acţiuni
de rezistenţă. Oapi•tala regală era pl.mctrul către tcare trebuiau să se
indrepte toate armartele păltrunse .in Dacia prin Banat, Oltenia şi Mol
dova 13.

Cunosoind afirmaţiile istoricilor care IS-.au ocupat de monumentul
de ApoHodor, confruntindu-1e ou reaJi.tăJţile cunOSC'Ute de el, in
1690-1 691 , Ma'l'Sili a 1avut meritul inool<tl'tes a'bil de a remama lipsa de
temeinicie a celor scrise de Dio Oassius, Stoobo , Diodor din Sicilia, Pro
pocius din Caesareea , l08lllllleS Tz;etzes, Xiphilinos, Lipsi şi alţii asupra
inălţJat

10 Idem, roia 48, c. 458-482, idem, vol. 101. Marsili analizează şi combate
opiniile exprimate in această privinţă de către : Dio Cassius, Strabo, Diodor din
Sicilia, Procopius din Caesarea, Ioannes Tzetzes, Xiphilinos, iLipsi etc. In această
problemă vezi şi D. Tudor, Podul lui Traian de la Drobeta, in "Arhivele Olteniei",
X/1939, p. 150-183 ; idem, Oltenia Romană, p. 53-64 : Marsili, Description de Da
nubP., tom. II, p. 25-34.
1 1 Idem, c. 486, idem, voi. 101.
12 Marsili, Description du Danube, tom. II, p . 225.
13 Arh. St. Bucureşti, loc. cit., rola 48, c. 486-525. Biblioteca Universităţii Bo
logna, loc. cit., vol. 101 ; cf. H. Daicoviciu, op. cit. p. 234-235.
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podului de peste Dunăre tii. El a descris adm irabil poziţia locurilor şi con
st:r\.Dc1iile făcute de romani in ronă pentru oa""'ii �&Sigum stăpînirea in Da
cia, navilgaţia pe fluviu şi mai ales legătua-ile econ'Olllice cu Rama.
Soluţiile tehnice dalbe de Marsili in privinţa construirii măreţei operl!
de către .A:pollodor şi dimensi'llle
liJ. acesteia sint eoceptl8'te şi astăzi u.
Prezent in fusta Dlacie Marsili nu s--a mărginit numai La �ta
rea rămăşiţelor poduluS. de la Drobeta-T:urnu Severtin.
In toamna oam.tlui 1 689 Maniili a căutat să găsească in jurul <.-etăţii
Severin.ului wmele podului de lemn construit de impărntul Constantin
cel Mare peste Dun·ălre pentru a lupta impotri'VIa goţilor, pe care i-a ur
mărit pînă in Tmnsilvania mergînd pe vechiul drum imperial făcut de
T.raioan. Totul a fost 2'.16darndc , deoarece nru aici fusese inălţaltă oon�truc
ţia in oaWJă.
Ou prilejul călătoriei la Constan1inopol, unde mergea, in primăvara
anului 1691, oa searebar al repl"e'ZJentantului regelui Angliei, Ma!rsili s-a
opri<t la corufluenţa Jiului ou Dunărea. Aici a aflat de la locuitorii sate
lor rom âne şti şi turceşti oă în anul IC'\Klerlrii Oameniţei de către sultan
apele Dun·ării au scăzu.t intr-<o aşa proporţie, incirt au pennis observa
rea stilpilor de susţinere a podului despre oare culesese mu:Lte in!fOJ"
maţii. lnsoţit de ceauşu:l dat de 181\.Ltorităţile otlomane Man;ili a intreprins
primele cercetări asupra mnei sta!bili.nd pen<tru prima dartă in mod co
rect locul construcţiei impăra1lului Constantin cel Mare. In consemna
rea adevărului a fost •ajutat şi de descoperirea � cercetarea 'Wlei medalii
imperioale, oare avea pe rever..ul ei imaginea unrui pod de lemn asemă
tor C'U cel al lu i 'I'Iraioan ta.
Basionatul om die ştiinţă a studiat ruinele o�l'or, oastrelor, f'Or
turilor, taberelO'I" ntiJlitwe şi altor consbrucţii de acest gen ridicate dP
romani in Daci.ta.
Ajungind, in anul 1 690, ni depresiunea Haţegului Marsili a cerceta t
vestigiile de Ja Ulpia 'I'!raiană pe oare o apreda oa fiind situată intlr-11
poziţie geogrefia\ admirebilă. Aici a văzut fortul pătrat, fără şanţuri ,
ridicat din pămînt, în interiorul căruia existau ziduri ş i construcţii. Cele
două :redulte. una pătrată şi alrba. oWlllă, erau pline de resturi ale monu
mentelor de piatră, marmoră, inscripţii, monede ş i alte antichităţi ro
mane . Aici, aprecia el tn mod temeinic, a 1n:fd.orit 'lll'la dintre cele mai
impootan.te colonii romane. Românii din satele înve cinate denumeau �i
la racea dată �ea cu nwnele atribuit de invingMorul lu i Decebal 17.
Părăsin-d zonele depresionare �i inda-eptindu-se către Cairansebeş, tre
cind pe ia Poarta de Fier a Tmnsilvaniei, Marsili a observalt vestigiile
intăriturilor romane de pămînt şi pietriş de pe valea piriului Măr 18• La
14 Ibidem , ibidem ; cf. D. Tudor, Podul lui Traian de la Drobeta, loc. cit., p.
153-183 ; cf. idem. Oltenia Romană. p. 53-64 ; cf. L . F. Marsili, Description du
Danube, p. 25-34.
15 D. Tudor, Oltenia Romană. p. 55.
16 L. F. Marsili, Description du Danube, tom. Il, p. 37-39.
17 Idem, p. 65-67 ; cf. Arh. St. Bucureşti, loc. cit., roia 38, c. 152. Biblioteca
Universităţii Bologna, loc. cit., voi. 6 ; idem, roia 50, c. 295, idem, voi. 27.
1 8 Idem, p. 60 ; cf. ibidem, ibidem
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Btreţru generalul Mamili, urmărindru� pe Thokoly, a intilnit forbul pă
trat construit din pietr� şi păantnt pe cme romanii îl foloseau la paza
trecătorii către Moldova

roman de la Angustia.

19.

El nu reprezenta decit vestigiile castrului

Scopuri similare au avut şi cele trei forturi, unul mare şi două
mai mici , din satul Mikhaţa, si tuat pe apa Niaradului, în Vlecinătăţ.ile
oordioe ale looadităţii Breţcu 20• La Turoa şi Aliba Iulia, in apropiere de
Deva, in zona di.n.otre Poo.rt.a de Fier şi Oaranse� &1 fost descoperite
multe vesti,gii romane 21. Aoolo IW1de Timişul primeşte apele Bistriţei,
la CaV'ail"all, au fost observeJte valurile �i şa.nţurile făcute de romani,
precum şi :resturile unui zid. La Gip, situat t1ot pe malul Timiş.ului, se

puteau vedea atunci ruinele unui fort roman 22. Pe frumoasa vale a riu
lui Oema aru fotsrt cerceltate mai mulrte Vesti'gii ale construcţiilor romane.
�. zidurile şi i nscripţiil e de la Mehadila , v.estigiile .taberei romane
de }a poalele munţilor din vecinătatea aoele�i looalităţi ii dădeau con
vin:gerea că aici a rost un important oentru al civiltzaţiei romane 21. In
zona cursului inferior al M�'llli au fost văzute furturile de la Fe.ld
\'W", Sarvar, 'Perioan şi Arad 2�.

In afaN\ arcului carpatic i-8/U atras atenţia :ruinele castrelor romane
de la Severin , Orşova, Insula Banul, Cladova, Riul Vadului, (Citatesu},
Reşca (Antina}, Jidova (Sidova}, Celei, Islaz, Ostrovul Corbului, pe care
le-a descris sumat", schilţindJU-le planurile aşa cum J.e-a vâzurt şi apre
ciat el tn 1 690, a.nul in oare trecea de la Vddin in Oltenia 25. In Insula
Banul, pe cere Marsili o oalcu1a ca fiind la o milă distanţll de Podul
lui 1l-aian , existau şanţuri, ziduri, redu1e rotJunde de pe vremea roma
nilor. Pe malul .Ounări'i era Wl furt de pietriiŞ ş i cărămidă, care asigura
pam drumrului de legătură dintre Dacia şi provinciile bal·oanice ale im
periului. Fortul de pămînt �i pietriş de la CledoV18 a fost in atenţia ge
neralului, mai ales că aici a găsit multe medaHi romane. Castru.l con
struit la Drobeta , divimt de ziduri in două părţi, dădea lui Marsili
oorw:ingel'E!a oă. aid a fost prima colonie <romană, unde imperiul intre
ţinea o puternică �ă pentru paza pldu.lJui, iar construcţiile mi
litare de la Ost!roVIlll Ootbu:lui asigumu supravegherea fii controlul vase
lor 08.Te navigau pe Dunăre. Inltăriturile militare d.e la Orşova şi Por
ţile de Fier erau destinarte să '8Sigure cireuLaţia pe drumul către Tran
silvania prin valea Oetrnei.

La Rirul Vadulu.i denrumi't Citaltesu, MarsiJi a consemnat existenţa
unrui fart neregulat inconjurat de şanţuri şi ziduri, ia!I" 1a Jidova din
apropierea Cimpulung.u lui a văzut fortul pă1.ret construit din cărămidă
şi pietriş, im.prejmruit cu şanţuri. Ruinelie de la Reşoa situată pe malul
Idem, p. 59 ; cf. ibidem, ibidem.
Idem, p, 60 ; cf. ibidem, ibidem.
Idem, p. 6 1 , 63 ; cf. ibidem, ibidem.
Idem, p. 67 ; ibidem, ibidem.
Idem, p. 68 ; cf. ibidem, bidem.
Idem, p. 57 ; cf. ibidem ,ibidem.
Idem, p. 15, 22, 23, 36, 68, 69 ; cf. ibidem, ibdiem ; cf. D. Tudor,
Rnmană, p. 97, 153, 180, 228, 233, 234, 237, 238, 246, 247, 250.
19
20
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22
23
24
25
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01tului, in vecinătatea drumului roman, oonvingeau pe clarvăzătorul
Marsili că aici fusese inltlemeiată o puternici şi importantă colonie de
cuceritorii Dadei. ln :zxma de confluenţă a Jiului ou Dunăn!a, la Celei, se
observau construcţiile fortului dreptunghiular, in mijlooul căruia se
î nălţau ruinele zidurilor romane.
Marsili a depus maai efo.rtwi 'pentru ou.noaşberea căi l or de comu
n i caţi i roma ne , convins fi ind că prin aceasta va putea sugera lui Leo
pold idei utile privind onganimrea activităţii comerciale din vastul său
imperiu.

Activirtăţile desfă:ş:urete în T:rensilVIaiil ia �i Ţlara Românească 1-<au
permis să Vlaldă rla faţa �ooului marile drumuri oons.ta"luite de roman i in
fosta provi ncie imperială Dacia şi în afrare graniţelor ei. Astfel, in t.im.pul
lui Trairan a.u fost deschise două <:lnun.uri, oare duceau ·la podrul de peste
Dunăre. Unul venea pe Vra.lea Timocului, iar raltul d:i:rect de--a Lun·gul
cursului fluviului. Ultimul dintre acestea a fost reperat de Marsili, in
1 690, pentru a stabili legătura Belgradului cu Vidinul 26• I n Dacia pro
priu-zisă Ma:rsili a urn1'ărirt drumul oare pornea de la pod'U:l înălţat de
Apoll:odor din Damasc, continua pe cumul fliuvLului, pe cel al lliurilor
Oerna şi Bis.trra, pătrundea in depresiunea Hrarl)egului pe ·la Poarota de
Fie r ieşea după aceea pe Mureş, trecea pe la Alba hllila şi '1\Jxda, o
prindu-6e la ipOO].ele Carpaţilor răsăriteni, la Mikhaţ.a. Mrarnilli a parcun;
şi celălalat ,drum roman care pleca de la Podul lui Traian, străbă·bea Ol
tenia pînă la Antina, părtrundea in Trnnsilvania rpe cursul Olltulu i . Pe
vaJea Mureşu1ui a remarcat restUJrile drum'U:lui IOOl<an
ll
din tre .Ared şi
Li pova, d'in .oal"e pornea o ramificaţie către Tirnirşoo.rra.
Pr-in infornnaţii inrclirecte Mraa'Sili a aflat despre drumul lui Traian,
oare străbMea ZIOn e1e dJe La nard'Ul Mării Negre. Conform concepţiei lui
Marsili, Traian ar fi deschis a.c'est drum cu rdiUiblul scop : de a stabili le
gături economice directe intre provinciile romane de la DunAre şi cele
asiatiloe situate pe lirtorah.t!l Pontului Euxin 'Şi de a :putea să-1i deplaseze
armatele în raroeste zone cu rnpid:itaiea necesară, Nu i-a scăpat din ve
dere :impo!"tanţJa dirumWui car'e rnel"g'e in lun·grul Dunării pină la vărsa
rea in Marea Neagră.
Inscripţiile frune:NI.T'e şi vestigiile a:rotei romane in Dracia au fost in
ate nţia cercetării luJ. Mrarsili.
Aşa cum era şi firesc 1-aru preooupart; în primul rind inscripţiile oare
consemnau moartea şi mai ales înmormîntarea pe pămînrtul Daciei a co
loniştilor şi diveJ>şHor demnitari romani. Zona de preferinţă cercetată
a fost tot aceea situată în părţille rcenrtrral sudice rale T�nsilvaniei �i Ol
teni1ei în intregime . Astfel, în diverse 'împrejurări a descoperit i nscripţii
in limba latină rpe frngmenrte de ma.rmoră sau de pimră, alături de
statru:i, morminte sau res'tnm-J ale aoesto11a, La Sannisegetu2JS, Alba Iulia,
în mai multe srate din comitatele Hoaţeg şi Sebeş, Ira Cerneţ şi Antina, la
vărsarea Bistrei 1n Timiş.
,

26 Arh. St. Bucureşti, loc. cit., rola 40, c. 687-690. Biblioteca Universităţii Bo
logna, loc. cit., voi. 54.
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Unele dintre in.soripţii consemnau gloria lui Tooian IŞi-i eternimu nu
mele chiar in capitala provinciei ctirtmirte de el 27 . Monumentele funeoore
emu construite, aşa cum rezultă din inscripţii, de către Anionius Rufus,
decurionrul roloniei, C. P. Aelianus, ·trimis imperial in Dacia, Paulus decu
rion, Antoni'US Unfinus 28. Uneori aceleaşi !ÎilSIOrLpţii consemnează faptul
că in oapitala Daciei se ină1vau temple spre preamărirea zeilor şi lauda
celor caJre supartau cheltuielile. Astfel, Aelius Diogene şi ShlvÎia Valeria
făceau o asemenea construcţie in anoorea zei�i Nemesis pentru inmor
mintarea lor şi a ·urmaşilor 29. Uneori comuni1batea întreagă a capitalei
ridica monru:mente în cinstea împă.rnţilor sau soţiîlor acestora. De o ase
menea oatenţie S-'<1 bucurat împărăteasa Cornelia Salonina, soţia împăTa
tului Galienus 03.
Divinităţilor romane şi în special zeilor protectori ai caselor le-au
fost înălţlaite numeroase edificii în Sarmisegetuza. Nu sint lipsite de in
teres monumentele făcute de unnaşii unor dem n Hari roma n i , aşa cum
e.'ite cazul lui ValerLus Rufus, vete.ran din legiunea a III-a, Cyrenaica,
oare a trăi1 65 de ·ani, iar Valeria, Rufioo şi Prooulia, fi icele sale, i-a�
etern·.irot mellliOtri·a prin înălţarea unui monument 3 1 . In situaţie sim i lară
a fost ş i Quintus Manlius Papus 32• Cornelia l.Jucilla etern izează şi ea
memoria soţului decedat, Varemus Sabinianus :13• La fel de concludente
sint inscripţiile descoperite de Marsili la Deva, in satele Nalaţi, comi
tatul Sebeşului 3to. Semnificative sint vestigiile culturii romane descoperite
de Marsili la Alba Iulia, Cemeţul Olteniei sau la Antina.
Conduzionind asupm vestigiilor ci vi l i zaţie i romane pe întregul te
ritoriu al Daciei Marsili aprecia că împăratul cuceritor a inte meiat aici
multe colonii, iar î n interiorul :pămîntului se află nwneroase tezaure
monetare. monumente pline ou inscripţii :l1i resturi ale � nflori toa:re lo["
oraşe 35.
Toate acesbea întăresc Jui Man;ili convingerea unei convieţuiri du
rabile a daco-romanim, ceea ce a asi•gUINlt o mare i nflori re a vieţii ma
teriale !li a celei spLri-tuale, oare S-'<1 concretimt în mod deosebit in în
su şi rea oul turii romane de către întreaga masă a locuitorilor Daci ei, iar
latina vulgară devenise limba de comunicare .intre toţi oamenii oare
tJrăta.u in provincia întemeiată de Traian ca '"Şi in vecinăttatea imediată
a wan ilţlelor acesbeia.
Printr-o activitate .intelecrt:uală pennanentă şi sistema·tică, dublată
de pasiunea omului hotărît să cunoască cit mai temeinic trecutul daci
lor, raporturile acestora ou romanii şi mad ales consecinţele economice,
mi litare, politice �i spirituale ale i mpuneri i stăpînirii acestora in Da27 L. F. Marsili, Description du Danube, tome II, p. 1 59.
Ibidem.
ldem, p. 133-134.
Ibidem.
Idem, p. 139-140.
Ibidem.
Idem, p. 141.
Arh. St. Bucureşti, loc. cit., rola 40, c. 493, 495. Biblioteca Universitătii Bo
loc. cit., vol. 29.
Idem, loc, cit., roia 49, c. 44-45 ; idem, voi. 49.

28
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30
31
32
33
34
logna,
35
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eia, Marsili a reuşit să depăşească stadiul cunoaşterii contemporane a
SU.JlNl acestei probleme. El a oornbătut cu succes unele ided �ite ale
anticilor în privi nţa construcţie.i. lui Alpollodor din DamaiSC, ·iair săpătu
ri-le arheologice efectuate ou atita pasiune, consemflJEIIree acestora ·prin
intermediul descrierilor, întocmirii unor scrn·ţle , planuri şi hărţi au făcut
din generalul Marsili primul om dJe ş tii nţă care a cercetat vestigiile
daco-roma ne in TINlnsilvania, Muntenia, Oltenia.
Rez'Ul11a1lele fl'luctuoo.se ale adirvi.tăţU sale în această privinţă il fac
indispensabil oricărei cercetări rasuprn problemei.

Simbioza daca-romană şi consecinţele ei etnica-lingvistice.
Ocuplndu-se cu atîta interes de cunoaşterea trecutul!ui daci.Jor şi
ct.110eririi ţ.ă!rii lor de către romani, Marsili ajunge la ideea unanim re
cwroscută atunci că stăpînirea, organi zarea, odloni.za.rea, răspîndirea cul
turi i romane �i utilizarea limbii latine in Dacia au d.us la formarea unui
nou popor, oare V01'Ibea o limbă proprie. In concepţia savantului colo
nizarea Daciei de căotre PI'raia.n concordă cu inceputul .mall'elui proce5 de
fOI'lTllalre a poporului român şi a limbii vortbite de a�Cesta 36• Limba ro
mână constituie perrtru Marsi:li una dintre cele mai puternice dovezi
asupra originii şi OOilltinuirtJăţi IOOlor
llâ:niJ.
in spaţiul oarpat.o-danubian. De
nwnirea pămîntului pe care-1 ocupa acest popor cu expresia de "2Jalrra
romagneasoa, care înseamnă provincie romană" 37, constituie o dovdă
a conştiinţei latinită!ţii oameniloc care trăliau in teritoriul mărginit de
Tisa, DunăTea, Marea Neagră, Nistru, �ţii Nordici . Limba vorb i tă
de români nu este penltru ronrte:Le de Bologna decit un am.estec dintre
latină, italiană şi spaniolă 38• Interesantă este consbarbarea Jui 1n ceea ce
prive.<?te denumirea pe care şi-o atrdbuiau românii şi limbii utilizate de
dinoşii. El consemna oă acest neam de oameni nu se dem.rmeşte cu ter
�ul de valahi, ci cu cel dle lroillâni ("romoegny", "'l"Wl1eny", ,.romani"),
iar limbii pe care o vorlbeau 1i spunea română ("romagneaooă.. , "ru
minest") 3!1.
De:sigTUr că el observa preaJenţa in ilimlba vorbită de români a unor
cuv-inte de origine slarvă, greacă, turcă �i altl:ele utilizate de populaţiile
conlocuifualre cu românii sau vecine acestora. Fenomenul pătrunderii
unor cuvinte străine in limba română in decursul dezvoltării acesteia
n�a schimbat caracterul latin al limlbii neamului românesc.
Prin însemnările sale el consemna exdstenţa ronştiinţei unităţii, la
tinităţii şi continui,tăţii neamului pe oare o păstoou românii la sfii"ŞiM
secolului aJ XVII-lea, oa o moştenire a treoutrului pe OBJre generaţiile
ce au urmart au transmis-o celor viitoare.
,

,

36 Idem, c. 75 ; cf. idem, cola 40, c. 456, "românii se trag din vechile colonii ro
mane". Idem, vol. 108 ; cf. idem, vol. 29 ; cf. L. F. Marsili, Description du Danube.
t ome premier, p. 5.
37 Idem, c. 93 ; ibidem.
38 Idem, roia 40, c. 457 şi rola 38, c. 349. Idem voi. 39 şi vol. 15.
39 Idem, rola 38, c. 349. Idem, vol. 115 ; cf. idem, rola 57, c. 184, 185. Idem, vol.
61 ; cf. Virgil Cândea, Un dialogo culturale nel'600 : Marsili-Cantacuzino, in "Il
Veltro", XII/1969, p. 134 ; cf. L. F. Marsill , Description du Danube, p. II, p. 25, 26.
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In această direcţie erudi.bul a avut meritul de a sesiza existenţa şi con
soli:darea la românii de pretutindeni a ideilor de ori-ginJe, limbă şi oul
tură comună. ceea ce explica de fapt conştiinţla comuni·tăţii de neam şi
ma:rea luptă dusă in scopul realizării unităţii şi libertăţii politice.
Convingerile savantului în această direcţie i--au fost şi mai mult
oon..oc;ol:idalbe de discuţiile .purtate la Bucureşti ou Constantin Brîncoveanu
şi mai ales cu stolnicul Cantacuzino şi oorespondenţa purtată rn acesta

di n urmă 40•

LA DACE DANS LA VISIONE DE LUDOVIC FERDINAND MARSILI
Resume

L. F. Marsili , general de glmie et savant europeen, a fait grandes et sistema
tiques recherches sclentifiques concernant l'histoire de peuple rownaine. Il a cu unc
conception correct ă l'egard du territoire dans lequel ont vecu les anciens daces,
leurs civilisations, les guerres de Trajan contre Decebal, la colonisation roumaine
dans la Dace et les resultats etnogra.phiques et linguistiques de cette actione ill'l
periale.
Pour l'erudit la formation de peuple roumain a commence par la grande colo
nisation roumaine au nord du Danube inferieur. La langue des roumains a servi
pour lui comme argument. Les decouvertes archeologiques faites par lui m�me, la
correspondance scientifique avec Constantin Cantacuzino ont appuye sur une base
solide sa conception.

40 Idem, rola 43, c. 164-189, roia 57, c. 36-37. Idem, vol. 57 şi 61 ; cf. N. Iorg a
Operele lui Constantin Cantacuzino, Bucureşti, 1901, p. 41-50 ; cf. idem, Manuscripte
din biblioteci străine relative la istoria romAnilor, Bucureşti, 1899, p. 67-73 ; ct. Ra ·
miro Ortlz, Per la storia della cultura italiana in Rumania, Bucureşti, 1916, p, 190195 ; cf. Oarlo Togllavini, Un frammento di terminologia italo-rumena ed un di
zionaretto geografica dello stolnic Constantino cantacuzino, in "Revista filologică",
nr. 1, Cernăuţi, 1927.
,
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