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UNELE OBSERVAŢII PRIVIND AMPLASAREA
ORAŞULUI ANTIC TIBISCUM
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* Universitatea de Vest din Timişoara; doinabenea@yahoo.co.uk
** Universitatea de Vest din Timişoara; simonaregep@yahoo.com
Abstract. The ancient urban settlement from Tibiscum was formed on the right bank of the
river Timiş, near a local native and colonists settlement, but the ancient city with the status of
municipium was established by Septimius Severus through imperial edict at the junction of
the two imperial roads and received a specific form. The city has been investigated so far
only in a very limited extent, on its western outskirts. Another important aspect is the presence of the temple of Apollo Conservator near the settlement, probably being the protective
deity of the city. Perhaps not coincidentally a wooden cross was placed at the eastern entrance
to the ancient city, known from long times, that had to recall the existence of an important
place.
Keywords: civilian settlement, municipium, Tibiscum, Septimius Severus, temple.

Tibiscum este un centru militar recunoscut pe malul stâng al râului Timiş,
cu un număr de cel puţin trei unităţi auxiliare în garnizoana sa. Septimius Severus a
acordat aşezării civile titlul de municipium. S-a presupus astfel că noul oraş s-a format din vicus militar (sau din cei trei vici militari) în jurul castrului mare. La conturarea acestei supoziţii o importanţă majoră a avut faptul că în decursul timpului, cursul fluctuant al râului Timiş a produs distrugeri masive pe ambele maluri ale acestuia.
Situaţia nu a fost explicitată convingător până în prezent.
Pe de altă parte, Tibiscum este cunoscut din două documente cartografice ce
privesc Dacia: Geografia lui Claudius Ptolemeu şi Tabula Peutingeriana, ambele
aflate în timp la o distanţă de câteva secole.
În Geographia lui Ptolemeu (III, 8, 4), Tibiscum este menţionat de două ori,
prima dată sub numele de Tιρίσκον, longitudine 48º30′ şi latitudine 45º15′, care se
afla în imediata apropiere de Aizis, Argidava (Arcidava) elemente topografice care
ne apropie de drumul imperial Lederata ‒ Tibiscum pe care se aflau menţionate cele
două localităţi amintite mai sus şi care permit localizarea cuvenită pe malul stâng al
râului Timiş1; o a doua localitate Tιβίσον aflată la câteva localităţi mai jos după Sarmizegetusa Regia, Aquae, Netindava, Tiasum (ultimele două neidentificate încă),
este urmată de Dierna, alt element important topografic de atribuire a localităţii pe
1

Coordonatele geografice se pare că nu corespund cu amplasamentul de pe teren.
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celălalt drum imperial Dierna ‒ Tibiscum. Datarea îndreptarului geografic este
apreciată la începutul secolului II p.Chr.
O primă observaţie privind cele două toponime: Tibiscum (de pe drumul
imperial Dierna ‒ Tibiscum) apare ca nume antic traco-dacic al aşezării, găsit de
romani în momentul cuceririi, în schimb celălalt pare de dată ulterioară, marcând
denumirea preluată de romani după ridicarea primelor castre de pe malul stâng al
râului Timiş, de Tiriskon.
Tabula Peutingeriana este o hartă militară a drumurilor imperiale din antichitate a cărei datare nu este unanimă în literatura de specialitate, cel puţin în spaţiul
românesc, ea fiind atribuită fie mijlocului secolului III, fie epocii romane târzii, cum
presupuneam (Doina Benea)2. Pe această hartă, în segmentul VII, 2, pe drumul
imperial Lederata ‒ Tibiscum ultimul reper este amintit sub numele de Tivisco însoţit cu un semn marcând o fortificaţie cu două turnuri, în orice caz o aşezare importantă; pe segmentul VII, 3, pe drumul imperial Taliata ‒ Dierna ‒ Tibiscum ‒ Porolissum apare în aceeaşi formă: Tivisco. Poziţionarea celor două localităţi pe cele
două drumuri imperiale confirmă corectitudinea menţionării la Ptolemeu, dar în acelaşi timp face posibilă înţelegerea faptului că amândouă sunt apropiate pe teren şi
probabil în antichitate s-au dezvoltat separat; unul, cu o componentă pur militară şi
organizat ca atare, a preluat numele aşezării existente la momentul venirii şi stabilirii
romanilor în zonă, lucru care s-a întâmplat de timpuriu încă din timpul lui Traian,
imediat după cucerirea romană.
Radu Florescu remarcase cu mult timp în urmă posibilitatea aceasta3.
În anul 1994, Doina Benea şi Petru Bona au atras atenţia că urmele arheologice observate pe malul drept sugerează aici prezenţa unei alte aşezări civile, distincte
de cea formată în preajma castrului mare4.
Încă din anul 1876, când a realizat prima ridicare topografică a întregului sit
de pe ambele maluri ale râului Timiş, Ortvay Tivadar a făcut referiri mai detaliate
asupra ruinelor vizibile pe teren pe malul drept al Timişului5. Cu această ocazie,
autorul a măsurat cu pasul teritoriul ocupat de ruinele antice, apreciindu-l la cca.
1200 × 700 paşi = 840 × 490 m, stabilind faptul că aşezarea se încadra într-un dreptunghi cu latura scurtă spre est6. Aşezarea era dispusă de-a lungul drumului imperial
spre Dierna.
Astfel, drumul imperial Lederata ‒ Tibiscum, după trecerea Timişului, făcea
joncţiunea cu cel care venea dinspre sud, de la Dierna, într-un punct marcat de o
cruce de lemn observată de Ortvay la vremea respectivă7. Se constata atunci faptul
că aşezarea de pe malul drept al Timişului era una distinctă de cea de pe malul stâng

2

Ipoteză avansată de Benea, 2001, p. 285-300.
Florescu, 1997, p. 365-370
4
Benea-Bona, 1994, p. 82-87.
5
Ortvay, 1876, p. 49.
6
Benea-Bona, 1994, p. 83.
7
Crucea era vizibilă până în anii 1989-1990 după care s-a distrus şi nu a mai fost refăcută.
3
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al râului. Cu timpul ruinele au fost tratate ca un complex unic, fără a se observa existenţa unor lucruri care separau cele două situri.
În anul 2004, Carmen şi Adrian Ardeţ au avansat o altă ipoteză potrivit
căreia municipiul din vremea lui Septimius Severus reunea atât vici militari, cât şi
aşezarea de pe malul drept al râului Timiş8. Un indiciu indirect, în acest sens îl oferea,
probabil, densitatea locuirii constatată în faţă castrului mare. Un dezavantaj al ipotezei îl constituia lipsa posibilităţii amplasării locului forului şi al templului Triadei
Capitoline absolut obligatorii în centrul unui oraş, presupuse a fi fost undeva sub
cursul actual al Timişului.
În ultimele trei decenii, cercetările arheologice au vizat tot mai mult problema oraşului antic Tibiscum, cu diferite ocazii. Pe lângă dezvelirea unei construcţii
suburbane la Iaz (punctul Dâmb)9, apoi a templului lui Apollo Conservator10 aflat
chiar în preajma drumului imperial spre Ulpia Traiana, au urmat apoi primele construcţii cu caracter privat. Prima dintre acestea a fost dezvelită (clădirea III)11 în anii
1988-1990, după care A. Ardeţ şi echipa sa au identificat în sectorul de vest aproape
de malul râului mai multe clădiri. Dintre acestea doar una singură (clădirea IV) a
fost dezvelită complet12.
Cercetările arheologice întreprinse în sectorul numit de localnici “Traianu”
după cum se observă au vizat doar partea vestică a acestui complex de ruine, fapt
determinat în bună măsură de lipsa unor lucrări agricole în zonă din cauza cantităţii
mari de piatră, ţigle etc.
Am remarca în mod deosebit descoperirea într-un sondaj din anul 1990,
efectuat de A. Ardeţ13, a unui chei ce delimita malul râului Timiş în acest sector şi
care asemenea aceluia identificat în colţul de sud-vest al castrului cobora în pantă
până la 1,40 m. Modul de construire consta dintr-o pantă pavată cu piatră de râu
dispusă pe mai multe rânduri în adâncime care asigura protecţia malului râului Timiş
aici. Un “trotuar” era format din două blocuri fixate cu mortar (Fig. 2, 3). Această
amenajare a cursului râului constatată şi în sectorul castrului demonstrează lucrări
importante de regularizare a cursului Timişului întreprinse de romani pe întregul
areal ocupat, ca urmare a faptului că erau locuite ambele maluri ale râului.
Cercetările de teren efectuate anual pe ambele maluri ale râului Timiş, în
încercarea de identificare a limitelor locuirii romane, ne-au atras atenţia asupra prezenţei masive la suprafaţă, printre culturile agricole, a unor urme romane pe malul
drept al râului, de o parte şi de alta a drumului imperial Dierna ‒ Tibiscum pe o
lungime de cca. 800 m înspre sud. Reanalizând cu atenţie se observă că în zona de
joncţiune dintre cele două drumuri imperiale densitatea urmelor romane este mai
mare. Acest lucru ne determină a aprecia ca şi corect planul topografic făcut de
8

Ardeţ-Ardeţ, 2004, p. 156, pl. II.
Bona-Rogozea, 1985, p. 162.
10
Piso-Rogozea, 1985, p. 211-218; Rusu Pescaru-Alicu, 2000, p. 42-49.
11
Benea, 1995, p. 150-151.
12
Ardeţ-Ardeţ, 2004, p. 66-68.
13
Ardeţ-Ardeţ, 2004, p. 33.
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Alexandru Dragalina pentru Ortvay Tivadar în anul 1876, într-o vreme când terenul
nu era încă lucrat agricol intensiv şi multe dintre ruinele antice erau încă vizibile la
suprafaţă.
Drumurile antice imperiale: Lederata ‒ Tibiscum şi Dierna ‒ Tibiscum au
punctul lor de joncţiune în mijlocul dreptunghiului marcat pe teren ca şi perimetru al
aşezării. Ca atare, acest areal trebuie avut în vedere în analiza posibilităţii identificării unui sit aparte faţă de cele cunoscute. Această reconstituire, chiar dacă apare
ipotetică, se sprijină pe câteva elemente concrete arheologice şi istorice cunoscute
din cercetările de până acum.
Săpăturile întreprinse între anii 1987 şi până în prezent au vizat mai ales
extremitatea vestică, cea mai apropiată de râu, a sitului în discuţie, dintr-un motiv
simplu - era singurul teren nelucrat agricol şi care permitea realizarea unor investigaţii arheologice fără a avea dificultăţi cu proprietarii terenurilor respective.
Ca atare, într-o buclă de teren înconjurată de Timiş, în anii 1992-1993, s-a
constatat existenţa unei fortificaţii de pământ apreciată la dimensiunile de 90 × 60 m14.
Castellum-ul se afla la peste 2,00 m adâncime, după menţiunea autorilor. O ştampilă
fragmentară menţiona numele unei unităţi CI.., putând fi aceeaşi cohors I Thracum
Sagittariorum documentată pe malul stâng al Timişului în castrul mic. Se presupune
că fortificaţia a avut două faze de locuire15, ea fiind abandonată în vremea lui Marcus
Aurelius.
Perioada de timp care urmează de câţiva ani apare ca un teritoriu nelocuit:
astfel clădirea III îşi începe existenţa în vremea lui Septimius Severus16, clădirea IV
la fel în vremea lui Septimius Severus, Caracalla, Iulia Domna judecând după descoperirile monetare din aceste edificii17, fiecare având etape de refolosire până spre
sfârşitul secolului al III-lea. Pentru clădirile V-VII nu deţinem informaţii numismatice sau de altă natură, care să ofere posibilitatea unei datări chiar relative18.
Clădirile descoperite până acum reprezintă ultimele dovezi de locuire antică
din acest perimetru aflate la limita vestică a aşezării, databile în secolele III şi IV, ale
căror începuturi se plasează în epoca lui Septimius Severus, ceea ce conduce la ideea
că arealul respectiv a fost folosit din această perioadă. Importantă ni se pare în acest
moment, extinderea spre nord, spre Bistra, a limitelor constructive ale aşezării, chiar
dacă nu au fost încă dezvelite integral construcţii.
Prin urmare, centrul aşezării urbane tibiscense trebuie căutat în zona de
joncţiune a celor două drumuri imperiale amintite mai sus, ceea ce în mod corect nea sesizat planul topografic realizat de Ortvay T. În acest context, drumul imperial
Lederata ‒ Tibiscum constituia axa vest - est, adică decumanus maximus, iar drumul
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Ardeţ-Ardeţ, 2004, p. 38-40.
Ardeţ-Ardeţ, 2004, p. 49.
16
Benea, 1995, p. 152.
17
Ardeţ-Ardeţ, 2004, p. 67-68.
18
Poate doar gema cu reprezentarea lui Mars din clădirea VI; vezi Ardeţ, 2012, p. 53.
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imperial Dierna ‒ Tibiscum axa sud - nord, adică cardo maximus19. De la cele două
axe s-au trasat străzile perpendiculare grupate în parcele pătrate sau dreptunghiulare
pe care se ridicau clădirile. Cercetările arheologice întreprinse la periferia vestică a
aşezării antice sugerează deocamdată prezenţa unor locuri simple parcelate asemenea celor pentru casele de tip Streifenhaus din vici militari.
Descoperirea de către L. F. Marsigli la confluenţa râului Bistra cu Timişul a
altarului onorific ridicat în onoare împărătesei Salonina, soţia lui Gallienus, de către
ordo municipii20 nu a fost o întâmplare. Drumul antic continua pe malul drept al râului Timiş spre Criciova şi, mai apoi, spre Mureş.
Un flamen municipii este documentat epigrafic în persoana lui C. Iulius
Valentinus21, cunoscut conductor al salinelor din Dacia cu afaceri şi în oraşul
Tibiscum. Un sacerdotalis provinciae şi patronus al oraşului Tibiscum al cărui nume
nu ni s-a păstrat se referă la o altă personalitate a oraşului antic22.
În concluzie, aşezarea antică urbană de la Tibiscum s-a format pe malul
drept al râului Timiş în preajma unei aşezări de localnici autohtoni, colonişti etc., dar
oraşul antic cu statutul de municipium a fost constituit prin edict imperial de Septimius Severus pe locul de joncţiune al celor două drumuri imperiale şi a primit forma
respectivă. Teritoriul oraşului nu a fost cercetat până acum, decât într-o măsură
foarte mică, la periferia vestică a sa.
Un ultim aspect important îl constituie prezenţa templului lui Apollo
Conservator în preajma aşezării probabil ca divinitate protectoare a oraşului23. Probabil, nu întâmplător a fost amplasată o cruce de lemn la intrarea dinspre est în
oraşul antic, cunoscut din timpuri de mult apuse care trebuia să amintească de existenţa unui loc important24.

19

Cazuri similare sunt cunoscute în Imperiu pentru cel puţin un drum imperial care străbate o
aşezare urbană.
20
IDR, III, 1, 132.
21
IDR, III, 1, 140.
22
IDR, III, 2, 353.
23
Templul lui Apollo a fost ridicat de armată la Tibiscum (cohors I Thracum Sagittariorum,
apoi cohors I Vindelicorum) aidoma ca cel de la Mehadia (de către cohors III Delmatarum)
dar cu importante conotaţii în mediul civil (vezi Benea, 2008, passim).
24
În multe din localităţile bănăţene se constată la marginea unor așezări vechi prezenţa unor
cruci din lemn, la care cu ocazia anumitor sărbatori de regulă Rusaliile comunitatea locală
iese cu preotul să sfiinţească locul.

361

Fig. 1. Planul aşezării romane Tibiscum (după Ortvay, 1876, p. 49).
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Fig. 2. Tibiscum. Planul săpăturilor arheologice de pe malul drept al râului Timiş
(după Ardeţ-Ardeţ, 2004, p. 156, pl. II).
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Fig. 3. Tibiscum. Secţiunea 2/1990 în care a fost dezvelită o porţiune din cheiul antic
(după Ardeţ-Ardeţ, 2004, p. 33, fig. 16).
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