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PIERRE LAPIE ŞI DACIA ROMANĂ ÎN
CARTOGRAFIA SECOLULUI AL XIX-LEA1
Florin Fodorean*
* Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul
de Istorie Antică şi Arheologie; fodorean_f@yahoo.com
Abstract. In 1845 Pierre Lapie published a map of the Roman Empire. Recently Richard
Talbert discussed in an article this outstanding document. The map contains, as Lapie himself
states, data gathered from three main antique sources: Tabula Peutingeriana, Itinerarium
Antonini and Itinerarium Burdigalense sive Hierosolymitanum. These maps are provided
with a text containing the routes, the modern equivalent names of the settlements and the
distances in Roman numerals together with the Arabic-numeral equivalent. The maps are
part of the work commissioned by Agricole Joseph François Xavier Pierre Esprit Simon Paul
Antoine Fortia d’Urban (1756-1843). In 1835, S. F. W. Hoffmann published a manual of
classical studies. Among the geographical and historical data, we found information about
the former province of Dacia. In 1868 a geographical atlas was published by Louis Bonnefont.
This atlas contains also a map of Roman Dacia. Our investigation has as purpose the analysis
of the historical data contained by these sources. We will provide data regarding report the
similarity of data contained by these documents. We will also compare the information from
the three sources with the data contained in Tabula Peutingeriana and other ancient sources.
Keywords: Roman cartography, Tabula Peutingeriana, geographical space, cartographic
tradition, itineraria, modern cartography, Roman Dacia.

1. Introducere
Cartografia s-a dezvoltat destul de repede în ultimii 30 de ani, devenit o
parte importantă a muncii istoricului. În anul 2005, Matthew H. Edney afirma: ”The
study of the history of cartography underwent substantial changes in the second half
of the twentieth century. In 1960 it was little more than a branch of map librarianship and connoisseur-ship, an antiquarian backwater with relatively limited academic significance. Yet today, after a dramatic ‘paradigm shift’ in the 1980s, the
history of cartography is a widely respected field of study in the Anglophone world.
Scholars across the humanities and social sciences increasingly find the study of
maps to be intellectually challenging and the interdisciplinary insights their study
generates to be academically rewarding. The most obvious components of this
1

Cercetarea pentru acest articol a fost realizată de către autor în perioada de derulare a competiţiei de granturi interne pentru tinerii cercetatori, 2013-2014, la Universitatea “BabeşBolyai” Cluj-Napoca, unde autorul derulează un proiect de cartografiere digitală a siturilor
arheologice din provincia Dacia Porolissensis.
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intellectual revolution were J. B. Harley and David Woodward’s massive History of
Cartography (Harley and Woodward, 1987-2007) and Harley’s own polemical and
pyrotechnical essays (most reprinted in Harley, 2001)”2.
În volumul Festschrift zum 70. Geburtstag von Anthony R. Birley, Richard
Talbert a publicat un articol despre o hartă care, aşa cum afirmă autorul, a scăpat
atenţiei istoricilor3. Este vorba, de fapt, de un set de 9 hărţi, la scara aproximativă de
1:3.400.000, prezentând lumea romană. Spaţiul geografic reprezentat începe de la
valul lui Antoninus Pius din Britannia în partea stângă şi se sfârşeşte la Hierasycaminos, pe graniţa între Egypt şi Nubia. Hărţile fac parte dintr-o lucrare în două
volume, realizată de către Agricol Fortia d’Urban (1756-1843)4. Cartea, intitulată
Recueil des Itinéraires Anciens comprenant l’Itinéraire d’Antonin, la Table de
Peutinger et un choix des périples grecs, avec dix cartes dressées par M. le Colonel
Lapie, a fost publicată abia în 1845 de către imprimeria regală de la Paris5. Hărţile
au fost realizate de către unul dintre cei mai cunoscuţi cartografi francezi din secolul
al XIX-lea, Pierre M. Lapie (1799-1850). Aceste hărţi prezintă drumurile romane
din trei surse antice: Tabula Peutingeriana, Itinerarium Antonini şi Itinerarium Burdigalense sive Hierosolymitanum. Lapie a realizat şi câteva liste, pe patru coloane,
care cuprind informaţii privind drumurile din fiecare sursă, cu distanţele, trecute în
numerale romane şi echivalentul în cifre arabe.
Hărţile create de Pierre Lapie au fost grupate într-un volum separat. Ele formează, conform descrierii lui Talbert, un set de 3 x 3, numerotate de la 1 la 9 în
secvenţă orizontală. Fiecare hartă are dimensiunile de 51,5 × 37,5 cm. Grupate
împreună, ele formează un document cu dimensiunile de 150 × 109 cm6. Titlul hărţii
este scris pe prima foaie, în colţul din stânga sus: ORBIS ROMANUS AD ILLUSTRANDA ITINERARIA ANTONINI BURDIGALENSE TABULAM PEUTINGERIANAM PERIPLOS ITINERARIA MARITIMA DELINEATUS A. P. LAPIE
GEOGRAPHO IN COMITATU REGIO MILITARI CHILIARCHA IN ADMINISTRAT REC BELLIC COLL TOPOGRAPH PRAEFECTO LUTETIAE A M DCCC
XXXIIII. Pe foaia 8, în partea dreaptă jos, cartograful a desenat o legendă cu 8 stiluri
de reprezentare a drumurilor din hartă. Din păcate, aceste linii sunt greu de diferenţiat.
Cele 8 categorii corespund următoarelor drumuri: 1. o linie groasă – reprezintă drumurile menţionate în Itinerarium Antonini, Burdigalense şi Tabula Peutingeriana; 2.
două linii paralele, identice ca grosime – reprezintă drumuri menţionate în Itinerarium Antonini şi Tabula Peutingeriana; 3. două linii paralele, cea de sus mai subţire
decât cealaltă – reprezintă drumuri menţionate doar în Itinerarium Antonini; 4.
situaţia inversă celei de la nr. 3 – reprezintă drumuri menţionate doar în Tabula
2

Edney, 2005, p. 14.
Talbert, 2007, p. 180-190. Hărţile sunt reproduse în vol. II al Festschrift.
4
Numele complet al acestui personaj este Agricole Joseph François Xavier Pierre Esprit
Simon Paul Antoine Fortia d’Urban.
5
Se poate consulta online la http://books.google.com/books?id=yi4VAAAAQAAJ&printsec
=front cover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (18.10.2013).
6
Talbert, 2007, p. 182.
3
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Peutingeriana; 5, 6, 7, 8 – patru stiluri diferite de drumuri punctuate, reprezentând
drumuri menţionate în Itinerarium Burdigalense și Itinerarium Antonini (5), Itinerarium Burdigalense (6), Itinerarium Burdigalense şi Tabula Peutingeriana (7) şi Viae
Romanae, de quibus silent scriptores veteres (8). Munţii sunt reprezentaţi prin haşuri.
Doar toponimele romane sunt menţionate.

2. Dacia romană în harta lui Pierre Lapie (Fig. 1)
Dacia romană este reprezentată pe 4 foi de hartă: partea din dreapta jos a foii
nr. 2, partea din stânga jos a foii nr. 3, partea dreaptă de sus a foii nr. 5 şi partea
stângă de sus a foii nr. 6. Provincia este situată între paralele de 43° şi 49° (latitudine
nordică) şi meridianele de 19° şi 24° (longitudine estică). Singurul element de peisaj
reprezentat în hartă sunt munţii Carpaţi, numiţi în hartă Alpes Bastarnicae sive Carpathus Mons. Sunt reprezentate şi principalele râuri: Danuvius Fl., Ordessus sive
Ardeiscus F. (Argeş), Aluta F. (Olt), Tibiscus F. (Timiş), Marisia F. (Mureş) şi Parthiscus sive Thysia F. (Tisa).
Aproape toate aşezările amintite pe hartă şi în listă sunt menţionate în Tabula
Peutingeriana. Acestea sunt grupate în trei itinerarii, menţionate la paginile 248-249.
În opinia lui Lapie, acestea sunt: A. Primul itinerar, numerotat cu CXIII în textul lui
Lapie, începe la Faliatis/Taliatis şi se sfârşeşte la Porolisso; B. Al doilea itinerar, ce
începe tot la Faliatis/Taliatis şi se termină la Porolisso; C. Al treilea drum (CXV),
care începe la Drubetis şi se sfârşeşte la Apula. De fapt, acestea sunt drumurile menţionate în Tabula Peutingeriana. În prefaţa lucrării se menţionează: “Nous livrons
enfin au public cette collection des Itinéraires anciens commence, il y a près de
quinze annèes, sous les auspices et aux frais de M. le marquis de Fortia. […] Les
cartes, jointes au volume que nous plaçons sous les yeux des savants, exigeait
d’ailleurs un soin tout particulier. Dressées par M. le colonel Lapie, elles devaient
être mises en rapport avec le texte, et représenter toutes les positions, toutes les
localités, toutes les dénominations géographiques contenues dans l’Itinéraire
d’Antonin, dans la Table de Peutinger et dans les Périples grecs”7.

3. Primul drum: Viminatio‒Tiviscum
Primul drum menţionat în text este cel dintre Viminacium şi Tibiscum.
Lapie consemnează localităţile şi distanţele exact cum apar şi în Tabula Peutingeriana. Tabelul unde sunt prezentate distanţele are patru coloane: 1. numele antic şi
corespondentul modern; 2. coloanele 2 şi 3, grupate împreună sub titlul “Distances
marquées dans le Table” prezintă distanţele din Tabula Peutingeriana exprimate în
cifre romane şi cifre arabe; 3. a patra coloană prezintă distanţele măsurate de Pierre
Lapie, exprimate în mile romane și cu echivalentul în cifre arabe.
Distanțele și așezările consemnate de-a lungul acestui drum sunt: 1.
Lederata (Weiskirchen) – X; 2. Apo Fl. (Karach, riv.) – XII; 3. Arcidava (Gross
Kakova) – XII; 4. Centum Putea (Szardok) – XII; 5. Bersovia (Boksan) – XII; 6.
Azizis (‘près Szocsan’) – XII; 7. Caput Bubali (‘leg. Caput Bubale. Source de la M.

7

Fortia d’Urban, 1845.
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Bogoniez’) – III; 8. Tivisco (al. Tibisco), ’A l’E. de Prisaka’ – X. Lapie consemnează 8 aşezări şi o distanţă totală de 83 de mile romane.
Pe hartă, drumul este reprezentat sub forma unei linii trasată în zig-zag,
începând de la Viminacium. Până la Arcidava linia drumului este trasată aproape de
râul Apo fl. Tibiscum este scris cu majuscule. Celelalte așezări din Dacia scrise cu
majuscule sunt Ulpia Trajana Sarmizegethusa, Apulum, Napoca şi Paralissum
(Porolissum). Acestea sunt aşezările din Tabula consemnate cu vignete.

4. Al doilea drum: Faliatis‒Parolissum
Acest drum este înregistrat cu nr. CXIV. Aşezările şi distanţele menţionate
de Lapie sunt: 1. Tierva (al. Tierna). Alt Orsova – XX; 2. Ad Mediam. Mehadia –
XI (corrected by Lapie with 15); 3. Pretorio. Kornia – XIII; 4. Ad Pannonios (al. Ad
Pannonias), ’Près Raska’ – IX; 5. Gaganis. Szadova – IX; 6. Masclianis. Korpa – XI
(corrected by Lapie with 15); 7. Tivisco (al. Tibisco), ‘A l’Est de Prizalca’ – XIIII;
8. Agnaviae (al. Agnavae), ‘Au Nord de Cserescha-Birztra’ – XIIII; 9. Ponte
Augusti. Bauezar – VIII; 10. Sarmategte (al. Sarmizegethusa Colonia). Varhely –
XV; 11. Ad Aquas. Oklos – XIIII; 12. Petris. Piski – XIII; 13. Germizera. Gyalmar –
VIIII; 14. Blandiana, ‘A l’ouest de Mühlenbach’ – VIIII; 15. Apula (al. ad Apulum
Colonia). Karlsburg – VIII; 16. Brucla. Dreikirchen – XII; 17. Marcodava. Miriszlo
(aşezare care nu este amintită în Tabula, doar în Geographia lui Ptolemeu. Totuşi,
Lapie menţionează distanţa de 12 mile romane); 18. Salinis (al. Salino). Thorenburg
– XII; 19. Patavissa (al. Patavissum). Pata - XII; 20. Napoca (Colonia). Gyerla ou
Szamosujvar – XXIIII; 21. Optatiana. Kapjan – XVI; 22. Largiana (al. Cargiana). N.
Honda – XV; 23. Cersiae. Berkess – XVII; 24. Porolisso (al. Parolisso). Nagy Banja
– IIII (conform măsurătorilor lui Lapie, 9 mile).
Distanţele consemnate se potrivesc cu cele din Tabula. Câteva observaţii trebuie subliniate. În primul rând, localizările moderne ale toponimelor antice sunt
aproape în totalitate greşite. Dar, de fapt, acesta a fost nivelul cunoştinţelor legate de
geografia Daciei romane în secolul al XIX-lea. De exemplu, Salinis este menţionată
ca fiind Thorenburg (Turda, jud. Cluj), o greşeală “clasică”. Un alt exemplu interesant este Potaissa, localizată la Pata. Probabil “asemănarea” toponimelor a condus la
această asociere. Localizarea este evident greşită. Foarte ciudată este localizarea
Napocăi, menţionată pe hartă aproximativ în locul unde se află Gherla. Porolissum
este localizată la Nagy Banja (Baia Mare). Toponimul Marcodava, menţionat în
Geographia lui Ptolemeu, apare în hărţile din secolul al XIX-lea la nord de Apulum.

5. Al treilea drum: Drobeta‒Apulum
Aşezările şi distanţele menţionate de Pierre Lapie sunt: 1. Drubetis. Rogova
– XXI; 2. Amutria (al. Amutrium), ‘Prés de Cstatye’ – XXXVI; 3. Pelendova.
Tchegartcha – XXXV; 4. Castris Novis. Craiova – XX; 5. Romula, ‘Tourna, en face
de Nikopol’ – LXX; 6. Acidava, ‘Prés de Saede’- XIII; 7. Rusidava. Draganest –
XXIIII; 8. Ponte Aluti (al. Alutae), ‘Pont sur l’Alouta à l’Hipotest’ – XIIII; 9.
Burridava, ‘Près de Pletchoi’ – XIII; 10. Castra Tragana (al. Trajana). Voitest – XII;
11. Arutela. Broundeni – VIIII; 12. Pretorio. Babeni – XV; 13. Ponte vetere, ‘Au sud
de Rîmnik’ – VIIII; 14. Stenarum, ‘Talmacs, au N. de Rothenthurn’ – XLIIII; 15.
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Cedoniae. Hermannstadt – XII; 16. Acidava. Koncza – XXIIII; 17. Apula (al.
Apulum Colonia). Karlsburg.
Pe hartă, linia drumului dintre Drobeta şi Acidava este inexactă, din cauza
localizării greşite a aşezărilor. Romula a fost indicată, greşit, aproape de Dunăre,
mult mai la sud faţă de locaţia ei corectă. La fel, şi localizarea celorlalte aşezări este
foarte generală. În cazul aşezării de la Stenarum, localizarea lui Lapie este corectă.
Aşezarea actuală este Tălmaciu, la nord de localitatea Turnu Roşu.
Trei greşeli mai apar pe hartă. În Banat, Pierre Lapie reprezintă două râuri:
Alo fl. în vest şi Apus fl. în est. În realitate, se cunoaşte un singur râu cu acest nume,
Apo fl., menţionat şi în Tabula Peutingeriana. Tibiscum este cartat corect în Banat,
dar Lapie mai aminteşte un Tiriscum, undeva la vest de Apulum. Aceeaşi greşeală
apare în Geographia lui Ptolemeu, unde sunt listate două aşezări Tibiscum cu coordonate diferite. Tapae este cartat în apropiere de Aquincum, în loc de valea Bistrei.
În afară de aşezările menţionate şi în Tabula Peutingeriana, alte toponime
cartate în harta lui Lapie sunt apar şi în listele lui Ptolemeu. În partea de vest a
provinciei, la vest de Vallum Romanorum, cartograful a menţionat Docirana (Docidava la Ptolemeu). În partea de est, în Moldova de azi, sunt reprezentate patru
aşezări din lista lui Ptolemeu: Comidava (Cumidava la Ptolemeu), Ziridava (de-a
lungul râului) Ararus sive Hierasus F. –Siretul), din nou Docirana (Docidava) şi
Petrodava. În interiorul provinciei, sunt pomeniţi Rhatacensii şi alte două aşezări:
Rhuconium şi Utidava. În nord sunt indicate alte două toponime: Bormanum şi
Uscenum. Toate aceste informaţii apar pe foaia nr. 2. a hărţii lui Lapie. Pe hărţile 2
şi 3 Lapie a indicat numele BACPETOP (harta 2) ORIANI (harta 3), adică
Bacpetoporiani, care indică de fapt menţiunea Daci Petoporiani din Tabula
Peutingeriana8. Apoi, la sud de aceste denumiri, pe harta 3, sunt indicaţi Dagae?, la
fel cum sunt menţionaţi şi în Tabula Peutingeriana9. Pe foaia de hartă nr. 5 apar alte
denumiri, asemănătoare cu cele din Geographia lui Ptolemeu: BURREDEENSII
(Buridavenses), POTULATENSSI (Potulatenses), PIEPHIGI. Toponimul Germizera
este notat ca Zerni Zerga, un exemplu perfect pentru a înţelege cât de uşor sunt
corupte toponimele. Cel mai interesant exemple se leagă de menţionarea localităţii
Vardaeorum Caput, aşezată în partea de vest, între meridianele de 19° şi 20° şi
deasupra paralelei de 47°.

6. Tabula Peutingeriana şi Dacia
Tabula Peutingeriana menţionează în Dacia următoarele aşezări şi distanţe:
1. Segmentum VI 2: drumul între Lederata şi Tibiscum): Lederata-XII MP;
Apus flumen-XII MP; Arcidava-XII MP; Centum Putea-XII MP; Berzobis-XII MP;
Aizis-III MP; Caput Bubali-X MP; Tivisco (reprezentat cu vignetă). În total sunt
consemnate opt aşezări şi o distanţă totală de 73 de mile romane10.
8

http://www.cambridge.org/us/talbert/talbertdatabase/TPPlace3076.html
http://www.cambridge.org/us/talbert/talbertdatabase/TPPlace3089.html
10
Lista cu toponimele din Tabula se poate consulta şi online. Recent, Richard Talbert a
publicat o lucrare monografică despre Tabula Peutingeriana: Talbert, 2010. Publicarea cărții
a prilejuit și crearea unei baze de date digitale accesibilă online.
9
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2. Segmenta VI 3 and VII 1: drumul între Tierva și Porolisso: Tierva-XI
MP; Ad Mediam-XIIII MP; Pretorio-IX MP; Ad Pannonios-IX MP; Gaganis-XI
MP; Masclianis-XIIII MP; Tivisco-XIIII MP; Agnavie-VIII MP; Ponte Augusti-XV
MP; Sarmategte-XIIII MP; Ad Aquas-XIII MP; Petris-VIIII MP; Germizera-VIIII
MP; Blandiana-VIII MP; Apula-XII MP; Brucla-XII MP; Salinis-XII MP;
Potavissa-XXIIII MP; Napoca-XVI MP; Optatiana-X MP; Largiana-XVII MP;
Cersie-IIII MP; Porolisso. Sunt menționate 24 de așezări şi o distanţă totală de 270 MP.
3. Segmenta VI 4, VI 5 şi VII 1: drumul dintre Drubetis şi Apulum, via
Romula: Drubetis-XXXVI MP; Amutria-XXXV MP; Pelendova-XX; Castris NovisLXX MP; Romula-XIII MP; Acidava-XXIIII MP; Rusidava-XIIII MP; Ponte AlutiXIII MP; Burridava-XII MP; Castra Tragana-VIIII MP; Arutela-XV MP; PretorioVIIII MP; Ponte Vetere-XLIIII MP; Stenarum-XII MP; Cedonie-XXIIII MP;
Acidava-XV MP; Apula. Sunt menţionate 17 aşezări şi o distanţă totală de 379 MP.

7. Surse pentru hărţile lui Pierre Lapie. S. F. W. Hoffmann (1835)
În anul 1835, în Leipzig, la editura “Verlag der J.C. Hinrichs schen Buchhandlund”, S. F. W. Hoffmann a publicat un manual intitulat “Die Alterthumswissenschaft. Ein Lehr- und Handbuch für Schüler höherer Gymnasialclassen und für
Studirende”. O descriere a Daciei apare la pagina 212: “F. DACIA. 1) Umfang. Die
Bewohner hiessen Daci, und wurden von den Griechen den Getae beigezählt.
Früher wurden sie Δαοι gennant. Als römische Provinz theilte man Dacia ein in:
Dacia Ripensis, in: Dacia Alpensis, und in: Dacia Mediterranea. Es grentze
nördlich an die: Carpates Montes, bis zur Wendung des Tyras gegen den Hierasus,
der dann bis zu seinem Einfluss in den Danubius die östliche Grenze bildet; südlich
wird es von dem Danubius begrenzt, der Ister hier gennant wird; westlich bestimmt
die Grenze der Tibiscus, oder Tysia-Fluss.-2) Gebirge waren die: Carpates M.
Oder: Alpes Bastarnicae.-3) Flüsse: Danubius oder: Ister, in den sich ergiessen:
Tisianus oder: Tysia oder: Pathisus oder: Parthiscus oder: Tibiscus, der die:
Grissia und Marisia aufnimmt; Apus; Giffil oder Gilpit oder Rhabon oder Sargetia;
Aluta oder Alvata; Tausis; Naparis; Hierasus oder: Gerasus. – 4) Völkerschaften
waren: Anarti oder: Anartes (Caes. B. G. IV. 25); Teurisci; Cistoboci; Prendavesii;
Rhatacensii; Cacoensii; Biephi; Burideensii; Cotensii; Albocensii; Potulatensii;
Sinsii; Saldensii; Ciasigi; Piephigi. – Städte in Dacia waren, nach der westlichsten
oder ersten: Ad Pontes, Apus, Arcidava, Centum Pudea, Bersovia oder Berzobis,
Azizis, Caput Bubali, Tibiscum; nach der zweiten: Tierna (Colonia Zernensium), Ad
Mediam, Praetorium, Ad Pannonias, Gagana, Mascliana. Hier endigte diese Strasse
in der Vereinigung mit der ersten, und führte dann zu den nördlichen Orten:
Agnava, Pons Augusti, Agmonia, Sarmizegethusa Regia (Sarmategte, Sarmizegethusa, Zermizegethusa, Colonia Ulpia Trajana Augusta) war die älteste und feste
Hauptst. des Landes, und Aufenthaltsort des Königs Decebalus, die auch Trajanus
zur Hauptst. der Provinz erhob, worauf sie durch öffentliche prächtige Gebäude
verschönert ward. Die andere Residenzst des Decebalus hiess: Sargetia Regia, am
Sargetia – Fl. Von Sarmigethusa gelangte man nach: Germizera, Petra, Ad Aquas,
Blandiana, Apulum (oder Apula, Auch Alba Julia Colonia). Die dritte östlichste
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Strasse nahm die zweite auf, und führte eine einzige Strasse durch Siebenbürgen
über Brucla, Marcodava, Salinum, Patavissum, Napuca Colonia, Optatiana,
Cargiana, Cersia, Parolissum (Paralissum Colonia, und: Civitas Paralissentium).
Zwischen dem Fluss Tysia und der westlichsten Strasse lagen von Süden genen
Norden: Doricava, Ulpianum, Vardaeorum Caput, Rucconium. Zwischen eben
dieser Strasse und dem Hierasus-Fl. Lagen in derselben Richtung: Arcina, Tiriscum,
Sornum, Pinum, Utidava, Tiasum, Pirum, Patridava, Nentidava, Zusidava, Ziridava,
Augustia. An der Strasse zwischen Pontes und Nicopolis am Danubius lagen:
Drubetis, (p. 213), Amutrium, Castra Nova, Pelendova, Phrateria. Zwischen dem
Hierasus und Poras, wobin sich die Daci, nachdem Trajanus ihr Land erobert hatte,
unter dem Namen: Tyrangetae zurückgezogen, lagen von Süden gegen Norden;
Piroboridava, Zarigadava, Rhamidava, Triphulum (vielleicht Jassiorum Dacorum
Municipium), Comidava. In der Solitudo Getarum, bin zur Vereinigung des Poras
mit dem Ister, lagen: Transmarisca oder Trasmarisca, oder auch: Tρομάρισχα,
Peristhlaba, und Tamasidava“.
În acest text apar practic toate informaţiile menţionate în harta lui Pierre
Lapie. Mai mult, unele toponime menţionate mai sus sunt amintite şi în altă sursă
antică, şi anume în Cosmographia Anonimului din Ravenna. Alte toponime sunt
preluate din Tabula Peutingeriana şi din lucrarea geografică a lui Ptolemeu.

8. Lapie, Louis Bonnefort, August Treboniu Laurian şi Dacia
romană
În anul 1868, la Paris, un atlas geografic a fost publicat la editura E.
Donnaud. Titlul complet al atlasului a fost: ‘Atlante Geograficu după L. Bonnefont,
Professor la Lyceulu Bonaparte. Membru allu Societăței Geografice din Parisu, etc.
Adaptatu pentru scolele române din ordinea M. S. Carolu I, Domnulu Româniloru,
și adaussu de A. Tr. Laurianu, Decanu allu Facultăței de Litere din Bucureșci, etc.’
Atlasul conţine hărţi realizate de cartograful francez Louis Bonnefont. Lucrarea a
fost comandată apoi şi adaptată pentru şcolile din România de către August Treboniu
Laurian.
O hartă din atlas, pe care o discutăm aici, prezintă Dacia romană11. Titlul
hărţii, marcat în colţul din dreapta sus, este: Dacia romana a Traiano Aug. Usquead
Aureliani Aug. Tempus secundum A. Tr. Lauriani Tabulam Ab Lud; Bonnefort
descripta. Harta este delimitată de meridianele de 39° şi 48° (longitudine estică) şi
de paralelele de 43° şi 49° (latitudine nordică). Valorile meridianelor sunt prea mari.
Teritoriul României se încadrează între meridianele de 20°15′E şi 29°41′E şi
paralelele de 43°37′N şi 48°15′N. Valorile meridianelor din harta lui Laurian sunt
calculate începând de la meridianul Ferro (din insulele Canare). Acest meridian a
fost utilizat ca meridian 0 până în anul 1884 în cartografia germană şi austro-ungară.
Apoi a fost înlocuit cu meridianul de la Paris şi apoi cu cel de la Greenwich12.
11

Harta poate fi consultată online la http://earth.unibuc.ro/download/atlante-geograficu-1868
Meridianul s-a chemat astfel luându-şi numele de la cea mai vestică insulă din Canare, El
Hierro. Începând din antichitate, acesta a fost considerat meridianul 0. Se pare că şi Ptolemeu
12
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Harta nu are scară. Pe ea sunt reprezentate reţeaua hidrografică, aşezările
romane şi reţeaua de drumuri. Terenul este reprezentat prin haşuri. Toate râurile
importante sunt menţionate. Drumurile şi numele aşezărilor sunt cele mai importante
în analiza noastră. Primul drum este Lederata‒Tibiscum. De-a lungul său sunt
consemnate staţiunile intermediare, cunoscute şi din Tabula Peutingeriana:
Arcidava, Centum Putea, Bersobis, Azizis, Caput Bubali. În apropiere de acest drum
sunt menţionate valurile din Banat, cu denumirea de valla. Al doilea drum porneşte
de la Dierna (în hartă numită Tierna) şi continuă spre nord, ajungând la Ad Mediam,
Praetorio, Ad Pannonios, Gaganis, Masclianis, şi, din nou, Tiviscum. Din nou
Tibiscum apare de două ori. O dată este menţionat ca şi caput viae pe drumul de
vest. În al doilea caz este menţionat ca toponim pe drumul de est şi este scris
‘Tiviscum (Tiriscum)’. Aceeaşi repetiţie a localităţii Tibiscum apare şi la Ptolemeu.13
Apoi, drumul imperial continuă spre nord. Pe hartă sunt menţionate următoarele
aşezări: Agnaviae, Pons Augusti, Sarmizegethus Metropolis Daciae (Ζαρμιζεγέθουσα βασίλειον), Ad Aquas, Petris, Germizera (Zermizerga!), Blandiana, Apulum
Col. Ulp., Brucla, Marcodava, Salinae, Batavissa, Napoca Col. Ulp., Optatiana,
Largiana, Cersiae şi Porolissum. Ordinea topografică a aşezărilor este corectă, dacă
facem comparaţie cu Tabula Peutingeriana. Totuşi, ca şi în cazul hărţii lui Pierre
Lapie, este menţionată Marcodava undeva între Brucla şi Salinae. În harta lui
Treboniu Laurian Agnaviae şi Pons Augusti sunt menţionate în altă parte decât în
locul lor. Salinae este localizată greşit la Turda. Potaissa, numită în hartă Batavissa,
este menţionată undeva în apropiere de Tureni. Napoca este cartată undeva în zona
localităţii Gherla. Ultimele localităţi de-a lungul acestui drum, Optatiana, Largiana,
Cersiae şi Porolissum sunt cartate practic în afara provinciei. Un detaliu interesant
este legat de menţionarea trupei Ala Frontoniana, aproape exact în locul unde ar
trebui să fie, şi anume la Ilişua.
Al treilea drum marcat pe hartă porneşte de la Drobeta şi ajunge la Apulum
Col. Ordinea topografică a aşezărilor este corectă, cu toate că toponimele marcate
sunt atât din Tabula Peutingeriana cât şi din lucrarea lui Ptolemeu. Romula este
poziţionată greşit, în zona subcarpaţilor, locul ei fiind mult mai la sud. Drumul
reprezentat ar fi trebuit marcat paralel cu linia Oltului, dar în această hartă sunt indicate două drumuri. Unul este drumul de-a lungul Oltului. Celălalt drum se desprinde
undeva între localităţile Pelendava şi Castra Nova, ambele menţionate greşit, şi
continuă, trece în Transilvania şi se întoarce de-a lungul râului Târnava Mare spre
Apulum. Cartograful a marcat însă toate localităţile care trebuiau poziţionate de-a
lungul Oltului, la sud de Munţii Carpaţi, în Transilvania, de-a lungul cursului Oltului
transilvan. De aceea Romula apare în zona subcarpaţilor, Acidava în munţi, şi apoi
Rusidava, Ponte Aluti, Buridava, Castra Traiana, Arutela şi Praetorium sunt
localizate practic pe limesul estic.

a măsurat longitudinile plecând tot de la acest reper. A fost utilizat ca atare în toată perioada
evului mediu şi a epocii moderne.
13
Fodorean, 2011, 9-19.
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9. Concluzii
Am analizat patru surse: 1. harta lui Pierre Lapie (1845); 2. textul despre
Dacia din manualul publicat de S. F. W. Hoffmann în anul 1835; 3. harta din atlasul
realizat de Louis Bonnefont, completată de către August Treboniu Laurian şi publicată în anul 1868; 4. Tabula Peutingeriana. După cum s-a putut observa, cele două
hărţi moderne, împreună cu textul lui Hoffmann, conţin toponime din aceleaşi surse
antice: Tabula Peutingeriana şi lucrarea lui Ptolemeu. Oricum, trebuie subliniat
nivelul slab al cunoştinţelor legate de geografia Daciei romane în sursele discutate
aici. Hărţile conţin multe confuzii, numeroase toponime localizate greşit, sau unele
scrise greşit. Este, până la urmă, un fapt normal. Nivelul cunoştinţelor privind
provincia Dacia era, evident, unul redus, în lipsa unor lucrări ştiinţifice sau în lipsa
săpăturilor arheologice. De aceea, multe din localizările toponimelor antice sunt greşite. Remarcăm însă, pe de altă parte, încercarea cartografilor de a realiza hărţi istorice,
utilizând informaţiile din sursele antice.

Fig. 1. Dacia romană în harta lui Pierre Lapie14.

14

Harta este prelucrată după http://awmc.unc.edu/wordpress/wpcontent/uploads/2012/09/
A%20forgotten%20masterpiece%20o %20cartography%20for%20Roman%20historians.pdf

615

BIBLIOGRAFIE
Edney, 2005

Edney, M., 2005, Putting “Cartography” into the History of
Cartography: Arthur H. Robinson, David Woodward, and the
Creation of a Discipline, în Cartographic Perspectives, 51, p.
14-29.
Fodorean,
Fodorean, F., 2011, recenzie la Talbert, 2010, în Plekos, 13, p.
2011
9-19, online
http://www.plekos.uni-muenchen.de/2011/r-talbert.pdf
Fortia d’Urban, Fortia d’Urban, A, 1845, Recueil des Itinéraires Anciens
1845.
comprenant l’Itinéraire d’Antonin, la Table de Peutinger et
un choix des périples grecs, avec dix cartes dressées par M. le
Colonel Lapie, Paris, Imprimerie Royale, 1845.
Talbert, 2007
Talbert, R., 2007, A Forgotten Masterpiece of Cartography for
Roman Historians: Pierre Lapie’s Orbis Romanus ad
Illustranda Itineraria, în Schellenberg, H. M., Hirschmann, V.
E., Krieckhaus, A., A Tribute to the Man from Northumberland.
Festschrift zum 70. Geburtstag von Anthony R. Birley
dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern, vol. 1
Heidelberg - Düsseldorf, p. 180-190.
Talbert, 2010
Talbert, R., 2010, Rome’s World. The Peutinger Map
Reconsidered, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.

616

