Extras din vol. Spaţiul vechii Dacii în reprezentări cartografice medievale şi
moderne, Editura Ordessos, Piteşti, 2012
Addendum
"JIDOVA" ÎNAINTE DE DANUBIUS PANNONICO-MYSICUS
LUIGI FERDINANDO MARSIGLI, CARTOGRAFIA MILITARĂ HABSBURGICĂ ŞI PRIMELE ATESTĂRI
ALE CASTRULUI DE PIATRĂ DE LÂNGĂ CÂMPULUNG
de DRAGOŞ MĂNDESCU

În 1726, la trei ani de la semnarea contractului cu autorul, editorii olandezi asociaţi
Peter Gosse, Rutger Alberts, Pieter de Hondt, Herman Uytwerff şi François Changuion
reuşeau să tipărească la Haga şi Amsterdam lucrarea monumentală a contelui Luigi
Ferdinando Marsigli, intitulată Danubius Pannonico-Mysicus, Observationibus geographicis,
astronomicis, hydrographicis, historicis, physicis perlustratus. În cuprinsul celor şase volume
grand in folio (Marsigli 1726), aceasta reunea rezultatele cercetărilor de natură ştiinţifică pe
care Marsigli (fig. 1) le desfăşurase în zona dunăreană (în Ungaria şi în Balcani) cu mai bine
de trei decenii în urmă, în perioada cât servise acolo, ca inginer militar, interesele Imperiului
Habsburgic în războiul austro-turc dintre anii 1683-1697.

Fig. 1. Luigi Ferdinando Marsigli (1658-1730). Biblioteca Universitaria di Bologna.
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Deşi contractul editorial stipula în mod expres că cele 625 de exemplare (Pinault
Sørensen 2006, 193) ale tirajului ediţiei din 1726 (fig. 2) trebuiau să rămână şi unicele de pe
piaţă timp de 100 de ani, orice altă ediţie fiind prohibită pentru un secol, nimic nu i-a
împiedicat pe editori ca după moartea autorului (1730) să obţină venituri substanţiale din
vinderea drepturilor de editare ale faimoasei opere. Astfel, în 1744, editorul Jean Swart
tipărea la Haga o ediţie în limba franceză, cu titlul Description du Danube, depuis la
Montagne de Kalenberg en Autriche, jusqu au confluent de la Rivière Jantra dans la Bulgarie.
Chiar dacă titlul era diferit, ediţia în limba franceză păstra aceleaşi dimensiuni, structură şi
ilustraţii ca ale ediţiei princeps (Marsigli 1744). Înainte de a-i vinde drepturile de editare lui
Jean Swart, editorii asociaţi ai lui Marsigli au găsit totuşi de cuviinţă să mai facă o ultimă
investiţie însemnată, cu rezultate şi venituri pe măsură, asupra operei marsigliene - şi dacă
nu asupra textului, măcar în ceea ce priveşte ilustraţia de o excelentă calitate. În aceste
condiţii, cu trei ani înainte de ediţia franceză, aşadar în 1741, apărea la Haga, cu o prefaţă
semnată de Bruzen de La Martinière, un album al celor 31 de hărţi ce iniţial constituiau o
parte esenţială din Danubius Pannonico-Mysicus (Marsigli 1741). Putem considera acest
album drept o a doua ediţie a ilustraţiei cartografice a Danubius-ului.

2

1
Fig. 2. Marsigli, Danubius Pannonico-Mysicus, ediţia princeps (Haga şi Amsterdam, 1726).
1 Pagina de titlu a volumului I; 2 Frontispiciul volumului II (gravură de Pier Leone Ghezzi).

Una din hărţile Danubius-ului, şi anume cea intitulată Theatrum antiqvitatum
romanarum in Hungaria: sive mappa geographica regionum Danubio circumjacentium,
Pannoniarum, Daciarum, Mysiar: etc. in qvibus antiqvitates romanae svis singulae figuris in
hoc tomo descriptae reperiuntur şi plasată la începutul volumului II dedicat urmelor
arheologice romane din zona dunăreană (De antiquitatibus romanorum ad Ripas Danubii),
conţine ceea ce se credea până acum a fi prima menţiune a castrului de la Câmpulung"Jidova". Harta (Marsigli 1726, II, Tabula Prima; Szántai 1996, II, 378-379, Marsigli 2a)
înfăţişează tot ceea ce se cunoştea la nivelul finalului de sec. XVII şi începutul celui următor
în materie de vestigii arheologice romane în jumătatea estică a Ungariei, în Transilvania şi în
Balcanii de nord. În spaţiul corespunzător Munteniei, la est de Olt, Marsigli marchează un
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singur punct cu ruine romane: "Sidova". Acest punct este plasat izolat, în zona submontană
de la poalele Carpaţilor Meridionali, pe malul stâng al unui curs de apă anonim afluent al...
Vedei (sic! - evident o eroare, dar preluată uneori ca atare, fără rezerve, în literatură: de ex.
Toşa Turdeanu 1974, 228, nota 23). "Sidova" apare clar şi distinct marcată pe toate hărţile
manuscrise ale lui Marsigli, ce au premers editării Danubiusului. Ciorna marii hărţi
arheologice din Danubius (Theatrum antiqvitatum romanarum in Hungaria...), păstrată în
manuscris în colecţia Marsigli de la Biblioteca Universitaria di Bologna (Marsigli, Ms. 6, f. 1) şi
intitulată Mappa geographica antiquitatum romanarum militarium (fig. 3) este un bun
exemplu în acest sens.

Fig. 3. Mappa geographica antiquitatum romanarum militarium (Biblioteca Universitaria di
Bologna, Marsigli, Ms. 6, f. 1) - detaliu, cu localizarea "Sidovei". Foto DM, 2011.
Eventualele dubii, incertitudini, neclarităţi sau rezerve pe care le-ar mai păstra
cineva cu privire la identificarea "Sidovei" din harta respectivă cu castrul de piatră de la
Câmpulung-"Jidova", situat pe malul drept al Râului Târgului, sunt total risipite la p. 69 din
Danubius, unde Marsigli explică figura de detaliu nr. 39 reprezentând o schiţă a fortificaţiei
romane de la "Sidova": "Figura XXXIX SIDOVA Ad flumen Campo-longo dictum, peculiaris
figurae fortalitium, utpote quadratum quidem, & cujus latera tria [a a a] è lateribus coctis &
glareâ sunt extructa, quartum verò è terrâ [b]; sed quod idem ipsum intra ambitum suum
parvum aliud fortalitium [c] figurae item quadratae & cujus duobus angulis [d d] duo item
minora adhaerent, praeterea aggerem quadrilongam aream complectentem [e] includit;
exterius antem fossa aliquantulum remotâ [f], tantùm non totum ambitur" (Marsigli 1726, II,
69, fig. 39). Este ceea ce literatura arheologică de la noi consideră a fi prima referire la
ruinele castrului de la "Jidova", din sudul oraşului Câmpulung (Tudor 1942, 229-230, fig. 39a;
Petolescu şi Cioflan 1995, 18; Măndescu 2008, 55-56, fig. 4/1). Desigur, este vorba de prima
menţionare edită a castrului, întrucât numeroase schiţe, ciorne şi variante ale ilustraţiei
pentru Danubius au circulat în manuscris, cel puţin pe relaţia autor - editori, dacă nu şi mai
departe în mediile savante ale epocii, cu mult înainte de tipărirea marii opere. Una dintre
acestea este o variantă iniţială manuscrisă a textului şi ilustraţiei (în peniţă şi acuarelă) cu
care castrul de la Jidova urma să figureze în Danubius, păstrată în Fondul Marsigli de la
Biblioteca Universitaria di Bologna (Marsigli, Ms. 6, f. 39v.-40), pe care o redăm aici pentru
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prima oară (fig. 4). Este remarcabil cât de clar şi precis a intuit Marsigli rostul acestui castru
("Sine dubio, hoc fortalitium transitum muniebat per qvem post vallem Campo Longo, in
Transilvaniam itur"), iar aceste observaţii nu puteau fi făcute decât în urma unei vizite la faţa
locului şi a unui contact direct cu ruinele romane de la sud de Câmpulung.

Fig. 4. Sidova - schiţă şi descriere succintă făcute de Marsigli - variantă pentru Danubius
(Biblioteca Universitaria di Bologna, Marsigli, Ms. 6, f. 39v.-40). Foto DM, 2011.
Cu toate că rostul acestui material nu este acela de a stărui nici asupra vieţii
tumultoase şi palpitante a lui Marsigli (Gróf 1992-1994, 1996, 1998, 2000) şi nici asupra
activităţii lui militare (cu suişuri fulminante şi cu coborâşuri la fel de abrupte) şi ştiinţifice, cu
preocupări de pionierat în multiple şi variate domenii, de la oceanografie la arheologie, nu
putem trece mai departe fără a marca punctele esenţiale ale vieţii şi carierei acestui
adevărat "soldat şi virtuoso" (Stoye 1994) şi a plasa în contextul acestora importanta etapă
când se produce şi semnalarea castrului de piatră de la "Jidova".
Între datele extreme ale vieții sale, nașterea la 10 iulie 1658 (Fontenelle 1740, 417) și
moartea la 30 noiembrie 1730, ambele petrecute în același oraș italian - Bologna, există
câteva momente de reper relevante pentru ceea ce avea să devină activitatea științifică a lui
Marsigli, cu implicații asupra spațiului danubian nord-balcanic.
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Un prim moment este, fără îndoială, intrarea lui în armata imperială austriacă, în
1683, anul în care debutează războiul austro-turc. Harnic şi devotat, se remarcă rapid,
ajungând după numai trei ani inspector general al fortificațiilor. Nenumăratele călătorii pe
care le-a făcut ca urmare a mulţimii misiunilor cu care fusese însărcinat i-au dat prilejul să
cunoască direct, nemijlocit, realităţile geografice, istorice şi naturale ale posesiunilor
orientale ale Imperiului Habsburgic. Ofiţer de geniu, om de încredere al markgrafului Ludwig
von Baden (fig. 5), emisar, spion şi slujitor credincios al intereselor habsburgice în Balcani,
Marsigli a fost implicat în actele politice de maximă relevanţă ale vremii sale, precum tratatul
de pace de la Karlowitz (1699) sau trasarea frontierei dintre cele două forţe ale timpului,
Imperiul Austriac şi cel Otoman (Bene 2006, 113-117, 135-140). La finalul conflictului austroturc, Marsigli a fost numit şeful comisiei austriece de trasare a frontierei dintre cele două
imperii, însărcinare ce o va duce la bun sfârşit în 1701, după trei ani de intensă activitate pe
teren.

Fig. 5. Markgraful Ludwig Wilhelm von Baden (1655-1707).
Badisches Landesmuseum, Karlsruhe.
Punctul final al carierei sale militare şi diplomatice sub flamura Sfântului Imperiu
Romano-German era însă extrem de aproape. Capitularea de la Breisach (6 septembrie
1703), important avanpost al habsburgilor, predat ducelui de Burgundia după numai 13 zile
de asediu, a însemnat şi ultima misiune a lui Marsigli în uniforma armatei austriece. Epilogul
acestei remarcabile cariere militare s-a produs la 4 februarie 1704, în piaţa publică din
Bregenz, unde Marsigli a fost supus oprobiului public şi degradat cum infamia, cu ruperea
spadei (Fontenelle 1740, 423-424; Stoye 1994, 245-248, fig. 26).
După acest moment, cu un scurt intermezzo militar în 1708-1709, de data acesta ca
adversar al habsburgilor (general al armatei papalităţii în conflictul dintre papa Clement XI şi
împăratul Joseph I), activitatea lui Marsigli va fi una precumpănitor ştiinţifică, contele
dedicându-se sistematizării, valorificării şi publicării imensei cantităţi de date şi informaţii
culese direct din teren în perioada războiului austro-turc, precum şi consultării şi
schimburilor de opinii şi informaţii cu savanţi ai vremii, călătorind în Franţa, Italia, Anglia şi
Olanda (Fontenelle 1740, 428). Lumea savantă a epocii l-a apreciat pentru reuşitele sale
ştiinţifice în domeniile exacte, în special pentru excelentele sale realizări cartografice, în
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multe dintre aspectele acestui domeniu dovedindu-se un adevărat pionier (Török 2006, 419
și urm.), precum şi pentru solidele preocupări de astronomie (Johns 1992; Francisty 2003,
279-283; Török 2006, 423).
Deși, în măsura în care au fost cunoscute (pentru că o mare parte a operei sale
cartografice avea un statut cert de secret de stat), hărțile lui Marsigli au întrunit aprecierea
unanimă a contemporanilor săi, circa o jumătate de secol mai târziu deja se făceau auzite
voci critice care contestau serios acuratețea acestora. Astfel, în urma unei călătorii pe
Dunăre făcute în 1775, Francesco Griselini (1717-1787) caracterizează hărțile "generalului
conte Marsigli" referitoare la cursul fluviului între Belgrad și Orșova drept "greșite și
lacunare", pe lângă faptul că îi pune serios la îndoială talentul de epigrafist, ba chiar și pe
acela de grafician (Griselini 1984, 214, 217-218). Cum Marsigli își găsise odihna veșnică cu
aproape o jumătate de secol înainte, "acuzele științifice" pe care i le aducea Grisellini au
rămas fără răspuns. Avem aici un exemplu clasic de conflict între generații în lumea științifică
a secolului al XVIII-lea.
Vasta operă cartografică a lui Marsigli încă așteaptă să fie (re)publicată în
integralitatea ei, în acest sens demne de remarcat fiind strădaniile istoricilor italieni și
maghiari. Este de menționat aici, drept exemplu, relativ recenta publicare a unui lot de 140
de hărți marsigliene selectate din arhiva Universității din Bologna (Kisari Balla 2005; Deák
2006). Opera lui cartografică are o deosebită valoare nu numai pentru spațiul maghiar, ci și
pentru cel al țării noastre; din păcate, studiile dedicate acestui subiect în istoriografia
română sunt rarisime și de multă vreme depășite (Toșa Turdeanu 1974).
•
Întorcându-ne la chestiunile legate direct de subiectul studiului de faţă, este evident
că acurateţea descrierii castrului de la "Jidova", detaliile topografice, elementele legate de
amplasamentul ruinelor, toate acestea sunt argumente care dovedesc faptul că Marsigli a
fost prezent la faţa locului, descriind ceea ce a văzut. De asemenea, schiţa iniţială, pe baza
căreia a fost realizată gravura din Danubius va fi fost desenată tot de el, chiar dacă forma
finală a ilustraţiei i-a aparţinut altora. Este cunoscut faptul că gravurile pentru ilustrarea
Danubius-ului au fost executate la Nürnberg, de mai mulţi autori (Deák 2004): figurile
individuale (cum este cazul şi figurii 39 din vol. II reprezentând castrul "Jidova") sunt opera
lui Georg Christoph Eimmart (1638-1704) şi îndeosebi a fiicei acestuia, Maria Clara (16761707); hărţile şi detaliile topografice, unele dintre ele executate cu o acurateţe excepţională
dublată de un admirabil simţ artistic, îl au drept autor pe Johann Christoph Müller (16731721), mai vechiul colaborator al lui Marsigli (Deák 1996, 211-216; Deák 2005; Deák 2006,
23-24). În plus, la ilustrarea volumului II, cel dedicat antichităţilor romane, au mai contribuit
Frederik Ottens (gravuri) si Pier Leone Ghezzi (frontispiciul - fig. 2/2) (Pinault Sørensen 2006,
193-194).
Se ridică, firesc, întrebarea: când a fost castrul "Jidova" vizitat de Marsigli? Când şi în
ce împrejurări s-a aflat contele în faţa ruinelor ce străjuiau drumul Câmpulungului? Pentru că
este evident faptul că monumentul a fost descoperit de Marsigli în timpul unei călătorii pe
acest drum spre sau dinspre Transilvania (Adameșteanu 1942, 9).
Este cunoscut faptul că pasiunea pentru vestigiile arheologice era manifestă în cazul
lui Marsigli încă din 1688, când cerceta deja antichitățile romane de pe malul nordic al
Dunării, o atenție deosebită arătând podului lui Traian de la Drobeta (Călători, 50; Stoye
1994, 80). De altfel, Marsigli este considerat astăzi descoperitorul din punct de vedere
ştiinţific al acestui monument arheologic (Franceschelli şi Marbini 2006, 135). Cercetările
sale iau amploare, motivate de ideea constituirii unei opere unitare, după iarna (sfârșitul
anului 1689-începutul anului 1690) petrecută în insula Greben (probabil insula Poreci din
dreptul Sviniței, la circa 1,5 km în aval de cataracta Greben) din mijlocul Dunării (Călători, 51;
Stoye 1994, 83-86). Volumul de muncă era impresionant, ajungând să folosească chiar și 100
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de oameni pentru explorările ruinelor romane (Călători, 50; Franceschelli şi Marbini 2006,
131).
Trebuie spus că studiile de natură arheologică ale lui Marsigli aveau şi un deloc de
neglijat caracter militar şi genistic, aşadar putem afirma că la originea lor nu a stat
numaidecât şi exclusiv pasiunea autorului pentru antichităţile romane. La urma urmei,
ruinele puteau fi oricând utilizate drept surse de piatră, de materie primă pentru drumuri şi
pentru noi fortificaţii în folosul armatei imperiale habsburgice. Toată această căutare pe
ambele maluri ale Dunării a ruinelor antice, a turnurilor ruinate, a colţurilor de ziduri, a
urmelor de drumuri şi a resturilor de poduri pe care Marsigli o desfăşoară cu atâta zel şi
acribie, nu poate fi considerată cu totul dezinteresată şi disociată de necesităţile militare
strategice ale epocii (Stoye 1994, 82). Un drum bine executat şi rezistent, chiar dacă antic,
putea fi exploatat, la nevoie, la fel de bine şi în mişcările de trupe ale armatei habsburgice în
zonele de frontieră (Franceschelli şi Marbini 2006, 136-137).
Cercetătorii care s-au ocupat de plasarea în timp a momentului vizitării ruinelor
"Jidovei" de către Marsigli au propus date cuprinse într-un interval relativ scurt, de doi-trei
ani: 1689 (Tudor 1942, 15; Croitoru 2004, 23), 1691 (Petolescu şi Cioflan 1995, 18; Măndescu
2008, 55), 1690-1692 (Adameștanu 1942, 2-3).
Desigur, armata austriacă este foarte prezentă în anii 1688-1690 în Muntenia şi
Transilvania sud-estică (Ţara Bârsei), evenimentele succedându-se cu o repeziciune
ameţitoare: trupele generalului Donat Johann Heissler von Heitersheim (fig. 6/1) ocupau
Bucureştiul la finalul anului 1689, pentru ca în ianuarie 1690 să se retragă spre munţi. În vara
aceluiaşi an, la Zărneşti, însuși generalul imperial avea să cadă prizonier, înfrânt, în mâinile
curuţilor lui Thököly Imre (fig. 6/2), toamna raporturile de forţe schimbându-se din nou, prin
contraofensiva markgrafului Ludwig Wilhelm von Baden în Transilvania (Cernovodeanu
2003, 259-260).
În acest context general, în decursul a nici doi ani de zile, din toamna lui 1688 până în
vara lui 1691, Câmpulungul avea să sufere nu mai puțin de trei ocupații succesive austrice: în
septembrie 1688 orașul a fost ocupat de trupele generalului Federigo Veterani (fig. 6/3), în
decembrie același an de armata generalului Donat Johann Heissler von Heitersheim, armată
care va reveni în oraș în primăvara lui 1689, pentru ca un an mai târziu, în primăvara lui
1691, imperialii să-l ocupe pentru a patra oară (Neagoe 2000, 248-251).
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Fig. 6. Contemporanii lui Marsigli implicaţi în luptele pentru ocuparea zonei
Braşov - Câmpulung. 1 Donat Heissler; 2 Thököly Imre; 3 Federigo Veterani.
Analizând fiecare an în parte, putem puncta un prim episod mai consistent al
prezenței lui Marsigli în spațiul românesc sud-carpatic încă din lunile noiembrie-decembrie
1688, la începutul domniei lui Constantin Brâncoveanu, într-o misiune coordonată de Ludwig
von Baden. Acest itinerar de la finalul anului 1688 a fost unul "oltenesc" (Porțile de Fier -
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Cerneți - Brâncoveni - Mănăstirea Bistrița), fără a trece mai departe spre est, în Muntenia
(Călători, 51-52; Stoye 1994, 81, 97).
Anul 1689 îi va prilejui lui Marsigli prezența în două rânduri în zona Câmpulungului și
implicit a castrului de la "Jidova". Primăvara, contele s-a aflat în suita markgrafului Ludwig
von Baden, străbătând Țara Românească de la Dunăre la Carpați, drumul lor spre
Transilvania trecând prin Câmpulung și apoi prin pasul Rucăr-Bran. La Rucăr s-au întâlnit cu
generalul Heissler, trupele acestuia procedând apoi la o nouă ocupare a Câmpulungului
(Neagoe 2000, 249). În toamna aceluiași an (Stoye 1994, 81), Marsigli va relua același drum,
dar în sens invers, dinspre Transilvania, prin Câmpulung, spre Dunăre, iarna petrecând-o pe
insula Greben (Poreci?).
În toamna lui 1690, Marsigli se află la Brașov și în Țara Bârsei, întărind granița cu
Țara Românească (Stoye 1994, 96-97), dar și în Banat și Oltenia (Călători, 53-54); nu avem
însă indicii că misiunile sale l-ar fi purtat și prin Muntenia.
În anul 1691, Marsigli străbate în patru rânduri Ţara Românească, îndeplinind misiuni
diplomatice şi de spionaj în Imperiul Otoman, cu staţionări şi la Bucureşti, la curtea lui
Constantin Brâncoveanu (Marcu 1931, 250, 252; Cernovodeanu 2003, 261) (fig. 7/1), unde
schimbă impresii şi informaţii atât cu domnul ţării cât şi cu stolnicul Constantin Cantacuzino
(fig. 7/2). Bunele relaţii şi corespondenţa susţinută dintre Marsigli şi acesta din urmă (Bene
2003, 132-133) s-au întemeiat, cu siguranţă, şi pe faptul că ambii erau absolvenţi ai
Universităţii din Padova (Stoye 1994, 113). Însă Marsigli nu şi-a limitat corespondenţa
ştiinţifică relativă la Ţara Românească numai la stolnicul Cantacuzino, existând indicii
pertinente conform cărora a întreţinut contacte şi legături şi cu alţi intelectuali români ai
vremii (Padalino 2002, 120-135). Acestor consultări şi schimburi reciproce de informaţii li se
datorează foarte probabil şi elementele comune de natură arheologică întâlnite pe hărțile lui
Marsigli și Cantacuzino: drumul roman de pe linia Oltului corespunzător limesului alutan,
podul lui Constantin de la Celei, ori cel al lui Traian de la Drobeta (Toșa Turdeanu 1974, 226227).
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Fig. 7. Confidenţii valahi ai lui Marsigli. 1 Voievodul Constantin Brâncoveanu (Mănăstirea
Sfânta Ecaterina, Muntele Sinai - detaliu); 2 Stolnicul Constantin Cantacuzino
(Mănăstirea Hurezi - detaliu).
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Deşi prezent de patru ori în Ţara Românească în 1691, străbătând-o de la un capăt la
celălalt, de la Carpaţi la Dunăre şi înapoi, Marsigli nu a avut cum să întâlnească în itinerarul
său castrul "Jidova", rămas mult în afara traseului contelui. În prima călătorie din 1691, de la
Viena la Istanbul şi înapoi, a ales ruta Sibiu - Turnu Roşu (Călători, 56), la fel ca şi în cel de-al
doilea periplu, Sibiu - Adrianopol şi retur. De altfel, drumul dintre Transilvania şi Ţara
Românească prin pasul Turnu Roşu îi era familiar lui Marsigli, în 1691 preferând să nu se
abată de la el, cum explicit mărturiseşte: "pe același drum pe care-l urmasem la venire", "pe
același drum pe care l-am pomenit de mai multe ori", "apoi mi-am urmat drumul prin
Transilvania, pe la Sibiu" (Călători, 59-60).
Aşadar, la o analiză atentă a datelor de care dispunem şi pe care trebuie să le
considerăm de primă mână, întrucât mărturisirile îi aparţin chiar lui Marsigli, 1691 nu mai
poate fi considerat anul în care castrul a fost vizitat şi cercetat îndeaproape de acesta. Din
datele expuse reiese că cel mai convenabil an pentru acest eveniment rămâne deocamdată
1689, primăvara sau toamna.
Însă între data vizitării ruinelor romane de lângă Câmpulung de către Marsigli și data
publicării operei conținând însemnările sale de la fața locului, se înregistrează un eveniment
cartografic și editorial totodată, care chiar dacă nu îi răpește cu totul, cel puțin îi știrbește
contelui bolognez privilegiul paternității primei menționări a "Jidovei".
"Responsabil" de aceasta este cartograful francez Guillaume Delisle (1675-1726)
(fig. 8/1), prin intermediul uneia dintre cele mai reușite creații ale sale - harta regatului
maghiar (fig. 8/3). Delisle elaborează harta respectivă la începutul sec. al XVIII-lea, aceasta
fiind tipărită pentru prima oară la Paris, în anul 1703, cu titlul Carte de la Hongrie et des Pays
qui en dependoient autrefois (Szántai 1, 142, Delisle 1a) şi ulterior inclusă în al său Atlas de
Géographie. Începând cu 1708, o nouă versiune a hărţii (Szántai 1, 145, Delisle 2), realizată
cu o altă placă, uşor modificată în special în ceea ce priveşte cursul Tisei şi Delta Dunării
(Szántai 2004, 75-80), o dublează pe cea existentă pe piaţă deja din 1703.
Cele două variante ale hărții Ungariei create de Delisle vor cunoaște numeroase
ediții, cu unele modificări ale plăcilor inițiale, până către finalul secolului al XVIII-lea. O
reeditare larg răspândită a acestei hărți este și cea cu titlul și cartușul ușor schimbate, Le
Royaume de Hongrie et de Pays qui en dependoient autrefois, tipărită la Amsterdam
începând de prin 1740 de Johannes Covens şi Cornelis Mortier (Szántai 1, 405, Mortier 3).
După moartea lui Delisle, plăcile acestuia au fost moştenite de ginerele său, Philippe Buache,
iar mai târziu, de la acesta au trecut la J. A. Dezauche - ambii le-au folosit din plin, tipărind
hărţi şi compilând atlase (Bagrow 2009, 185), astfel încât ediţiile multiple ale hărţii Ungariei
pot fi urmărite în timp până în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea (de exemplu, ediţia
Dezauche din 1780 - Ciortan, Radu și Penda, 92-93). Toate aceste ediții și variante ale hărții
lui Delisle înfățișează în nordul Valahiei o localitate denumită "Sidoüa", la nord (!) de
Câmpulung, în apropierea graniței cu Transilvania (fig. 8/2). Deși plasată eronat, nu încape
îndoială că este totuși vorba de "Sidova" din opera lui Marsigli, încă inedită la data apariției
acestei hărți.
Autorul hărții, fost elev al lui Giovanni Domenico Cassini, era o personalitate
științifică de prim rang în Franța începutului de secol XVIII, membru al Academiei Regale de
Științe începând cu anul 1702 (Fontenelle 1726, 75-84). Curând avea să devină autoritatea
supremă a cartografiei franceze, numit în 1718 Premier géographe du Roy, titlu pe viaţă,
acordat de Ludovic XV pentru prima oară lui Delisle, care l-a purtat până la moarte (Petto,
2007, 41, 158).
Un indiciu că Delisle a fost cel care a inserat "Jidova" pe harta Ungariei rezultă și din
faptul că pe harta imediat anterioară reprezentând același spațiu politico-geografic utilizată
la curtea Franței, întocmită destul de exact și de judicios de Hubert Jaillot (1632-1712, din
1686 géographe du Roy) în anul 1690 (Nova et accurata Regni Hungariae tabula ad usum
serenissimi Burgundiae ducis) (Dimancesco 1933, tabula 90), așadar aflată în uzul aceluiași
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Ludovic (1682-1712), delfin al Franței și duce al Burgundiei (nepotul Regelui Soare și tatăl
viitorului rege Ludovic al XV-lea) căruia îi va dedica și Delisle harta sa, "Sidova" / "Jidova" nu
apare.
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Fig. 8. Guillaume Delisle, Carte de la Hongrie et des Pays qui en dependoient
autrefois (Paris, 1703). 1 Autorul; 2 Detaliu - "Sidoüa"; 3 Harta.
Însă Delisle era un geograf de cabinet, fără verificări pe teren (Petto 2007, 59),
așadar tocmai opusul lui Marsigli. Este clar că pentru harta regatului Ungariei Delisle se
inspiră dintr-o hartă (încă inedită la vremea aceea) a lui Marsigli, ori din însemnări narative
ale acestuia, având gentilețea să menționeze chiar explicit această sursă în textul cartușului
bogat ornamentat cu simboluri otomane plasat în colțul din dreapta-jos al hărții sale:
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"Dressée sur un grand nombre de memoires et cartes manuscrites ou imprimées, rectifiez
par les observations du Cte. Marsilii et quelques autres". Aceasta îl absolvă pe Delisle de
problema unui eventual plagiat, practică ce nu-i era, totuşi, străină (chiar în perioada
elaborării hărţii Ungariei, în 1700, Delisle este amestecat într-un scandal de plagiat cu un alt
cartograf şi gravor, Jean-Baptiste Nolin - cf. Petto 2007, 154-156). Este cert, de asemenea, că
informațiile de care Delisle a dispus au fost limitate și lacunare, lipsindu-i detaliile relevante
mai ales pentru spațiul valah. Nu numai că localizează greșit "Sidova" la nord de Câmpulung,
ci și o consideră drept o localitate (ceea ce nu era cazul), și încă una importantă, de vreme ce
la sud de Carpați mai sunt menționate doar alte câteva localități (numai oraşe).
Dincolo de această filiație clară a sursei cartografice, rămâne întrebarea cum a fost
posibil ca informații de amănunt dintr-o hartă militară austriacă, încă inedite, să fie publicate
de un dușman tradițional al Casei de Habsburg, şi anume Franța? E greu de presupus că pe la
1700 ar fi putut avea loc o întrevedere directă și o colaborare între Marsigli (ofițer de rang
înalt în armata imperială austriacă) și Delisle (cartograf cu o carieră în plină ascensiune, aflat
în vizorul a numeroase personalități politice ale Franței). Ruperea lui Marsigli de habsburgi și
o eventuală apropiere de Franța nu s-ar fi putut petrece decât după anul 1704, după
momentele Breisach și Bregenz. E adevărat că Marsigli călătorește în Franța în scopuri
științifice, la Paris și Montpellier, însă abia în anii 1706 și 1708-1709 (Fontenelle 1740, 428),
așadar ulterior publicării hărții lui Delisle. Evident că tot în acest interval, oricum post 1704,
trebuie plasată și întrevederea dintre Delisle și Marsigli ce a avut loc la Paris, întâlnire
menționată de La Martinière (Marsigli 1741, 2 v.).
Cea mai comodă și mai la îndemână ne este ipoteza ca Delisle să fi preluat
informația existenței Jidovei chiar din succinta introducere la marea operă Danubius
Pannonico-Mysicus, o broșură-semnal pe care Marsigli a intitulat-o Danubialis Operis
Prodromus și pe care a tipărit-o încă din 1700 în tiraj limitat la Nürnberg (în atelierele
Endter). Inițial, acest Prodromus a fost pus de autor la dispoziția membrilor Royal Society din
Londra spre recenzare, însă deja în 1701 circula în mediile savante ale epocii (Stoye 1994,
224; Deák 2006, 27). Printre sumarele referiri la cele 81 de situri dunărene cu ruine romane,
fără hărți, schițe sau alt gen de ilustrații, în Prodromus se întâlnește și prima evocare a
fortificației de la Sidova: "Fortalit. trajecto flumine Aluta, in Valachia; transitum muniens per
quem post vallem campo longo in Transilvaniam itur" (Marsigli 1700, 17). Chiar dacă sumară,
în câteva cuvinte (însă exactă), această informație putea fi preluată nemijlocit de către
Delisle (poate că printr-o asemenea preluare mot-a-mot, fără confruntarea situației din
teren, se explică și plasarea pe harta franceză a toponimului "Sidoüa" la nord de Câmpulung,
între oraș și Transilvania). Dar nu trebuie excluse nici alte surse de informare de care Delisle
ar fi putut beneficia în perioada documentării pentru harta Ungariei.
Desigur că hărțile lui Marsigli, în primul rând cele amănunțite, detaliate, trebuie să fi
avut în epocă un caracter secret sau măcar quasi-secret, ferite de privirile indiscrete ale
"concurenței" cartografice de breaslă și în special de cele ale cartografilor de la curțile
puterilor europene ostile Casei de Habsburg. Iar Delisle se număra cu siguranță printre
aceștia, dacă nu cumva îl putem socoti chiar cel mai de seamă exponent al lor. Cu toate
acestea, în prefața la ediția hărților lui Marsigli, Bruzen de La Martinière afirmă că
respectivele hărți, deși având un circuit închis, accesul la acestea fiind permis cadrelor
militare din armata habsburgică, au fost totuși expuse în palatul imperial din Viena, unde au
fost văzute, discutate și comparate de o mulțime de ofițeri germani și maghiari (Marsigli
1741, 2 v.). Oricare dintre aceștia ar fi putut deveni o potențială sursă pentru Delisle...
De asemenea, nu este exclus ca unele informații să se fi scurs către Delisle prin
intermediul celui mai apropiat colaborator al lui Marsigli. Se cunoaște faptul că Marsigli nu-și
elabora singur hărțile, ci a lucrat întotdeauna în echipă cu un mai tânăr cartograf extrem de
talentat: Johann Christoph Müller (1673-1721). Activitatea de cartograf a lui Marsigli nu
poate fi disociată de colaborarea fructuoasă cu Müller, elev al lui Georg Christoph Eimmart și
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un talent remarcabil în privința matematicii și a desenului (Deák 1996, 211; Deák 2004;
Deák, Lapaine şi Kijajic 2004, 68; Deák 2006, 23-24). La numai 23 de ani, recomandat de
Eimmart (Stoye 1994, 135-137), Müller începe în 1696 destul de modest colaborarea cu
Marsigli, ca secretar al acestuia la Viena (Paldus 1907, 58). Curând însă, Marsigli își dă seama
de valoarea tânărului și cei doi vor alcătui o echipă redutabilă pe teren, fie la măsurători
topometrice, fie la observații astronomice. Deja în vara aceluiași an, 1696, cei doi realizau
primele observații astronomice în echipă, în Voivodina (Francisty 2003, 279-283; Stoye 1994,
135).
După tratatul de pace de la Karlowitz (26 ianuarie 1699), Müller, deja un reputat
topograf şi cartograf, va fi inclus în comisia imperială austriacă pentru stabilirea frontierei cu
Imperiul Otoman, comisie condusă de Marsigli. Cea mai însemnată parte a producţiei
cartografice a acestei comisii i se datorează lui Müller (Deák 2005; Török 2006, 419), deşi din
echipă mai făceau parte specialişti importanţi precum Johann Friedrich Hollstein şi Pavao
Ritter Vitezović (Deák, Lapaine şi Kijajic 2004, 70). Până în primăvara anului 1703, Müller
finalizase la Nürnberg harta celor 800 km de frontieră între cele două imperii, din
Transilvania până la Marea Adriatică (Deák, Lapaine şi Kijajic 2004, 72; Deák 2004; Deák
2005), aceasta fiind sursa principală pentru o mulţime de hărţi geografice generale produse
de Müller sau de alţii în următorii ani (Stoye 1994, 152-153).
Ca și Delisle, și Müller este autorul unei hărți a regatului Ungariei, pe care a realizat-o
într-o primă formă în anii 1702-1703, la Nürnberg, şi pentru care poartă o intensă
corespondenţă cu Marsigli. Într-o scrisoare din 17 aprilie 1703, îi scria lui Marsigli că
finalizase mai multe hărţi din cele pe care contele i le ceruse, printre care şi cele ale
Banatului, Transilvaniei, Moldovei şi Valahiei, munca pentru fiecare dintre acestea valorând
12 florini (Deák 2004, nota 17; Deák 2005; Deák 2006, 36; Stoye 1994, 154). Afirmația
(Călători, 47) că hărți dedicate Țării Românești și Transilvaniei au fost publicate în cadrul
colecției de hărți reunite de La Martinière în 1741 (Marsigli 1741) este cu totul hazardată și
neadevărată, hărțile lui Müller pentru spațiul românesc rămânând până astăzi inedite în
fondul documentar marsilian din Bologna. La 12 mai 1703, Müller îl înștiința pe Marsigli că
finalizase nu numai hărţile sectoarelor de graniţă, ci şi harta regatului maghiar (Deák,
Lapaine şi Kijajic 2004, 76). Tot acum, în perioada 1702-1703, el realizează la Nürnberg
hărțile pentru Danubius-ul lui Marsigli (Stoye 1994, 226; Deák 1996, 211-216; Deák 2005;
Deák 2006, 23), dispunând așadar de toate informațiile culese din teren, de toate schițele
manuscrise pe care contele le va fi întocmit la fața locului. Mai mult, chiar și capodopera lui
Müller, marea hartă a Ungariei, comandată în 1706 de dieta maghiară și tipărită în 1709, a
fost întocmită pe baza hărților lucrate pentru Marsigli. Era, de fapt, în egală măsură și
rezultatul muncii lui Marsigli, deși este semnată numai de Müller (Krokar 1997, image 5).
Una dintre hărțile "țărilor monarhiei maghiare" realizate de Müller la Nürnberg, între
toamna 1702-primăvara 1703, pentru și la comanda lui Marsigli care plătea cu 12 florini
fiecare bucată, este și cea a Valahiei. Acest document cartografic este păstrat în manuscris în
fondul Marsigli al Bibliotecii Universitare din Bologna (Marsigli, Ms. 28, harta 13) și a fost
publicat recent de autorii maghiari cu constante și solide preocupări în domeniul cartografiei
istorice (Kisari Balla 2005, 197, 332-333, nr. catalog 73-74; Deák 2006, 45, 320, 404-405, nr.
catalog 277). Importanța deosebită a acestui document pentru tema de față reiese din faptul
că la sud de Câmpulung este reprezentată o localitate "Sidova" (redată drept o localitate
importantă, cu biserică sau mănăstire - este vorba, fără îndoială, de localitatea Schitu-Goleşti
de astăzi, unde în a doua jumătate a sec. al XVII-lea, pe moşia Grădiştea, a fost ridicat un
metoh al Mănăstirii Negru-Vodă din Câmpulung), iar în apropierea acesteia, către nord, sunt
desenate urmele unei fortificații romane patrulatere ("Castrametat. Romana"), desigur
castrul de la Jidova (fig. 9). Această hartă sau însemnările care au stat la baza întocmirii ei ar
putea sugera una din sursele de inspirație ale lui Delisle pentru propria hartă realizată în
aceeași perioadă (1702-1703).
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Printre posibilele verigi de legătură între "observaţiile" lui Marsigli şi documentarea
lui Delisle pentru harta Ungariei se poate număra şi magistrul lui Delisle în ale cartografiei Giovanni Domenico Cassini (1625-1712). Atras în Franţa de Colbert, acesta părăseşte în 1669
postul de profesor la universitatea din Bologna, aşadar când Marsigli era numai un copil de
11 ani (Stoye 1994, 10), pentru a deveni, în 1671, directorul observatorului astronomic al lui
Ludovic al XIV-lea. Cassini a fost de altfel însărcinat de rege, printre altele, şi cu realizarea
hărții Franței (Stoye 1994, 134). Naturalizat în 1673 cu numele de Jean-Dominique Cassini, el
s-a numărat şi printre membrii titulari al Academiei Regale de Științe din Paris.

Fig. 9. Detaliu din harta Valahiei realizată în 1702-1703, la Nürnberg,
de Johann Christoph Müller, după însemnările şi sub supravegherea lui Marsigli,
cu menționarea localității "Sidoua" și a castrului roman din apropierea acesteia
(Biblioteca Universitaria di Bologna, Marsigli, Ms. 28, harta 13). Foto DM, 2011.
Fără îndoială că originea bologneză comună a contribuit din plin la strângerea
relaţiilor şi colaborărilor pe plan ştiinţific dintre Marsigli şi Cassini. Cei doi întreţineau încă
din 1695-1696 o corespondenţă susţinută despre exactitatea hărților, metodele cartografice
și tehnicile astronomice (Stoye 1994, 134; Krokar 1997, image 5). Din primăvara lui 1699,
Marsigli devine oficial corespondentul lui Cassini la Academia Regală de Ştiinţe din Paris
(Pinault Sørensen 2006, 199).
Blazat de tratamentul umilitor la care fusese supus de imperiali, Marsigli călătoreşte
la începutul anului 1706 la Paris, unde are numeroase întrevederi cu Cassini, prin intermediul
acestuia fiind primit chiar de către rege (Stoye 1994, 263-265). Legăturile lui Marsigli cu
mediul academic francez se vor cimenta însă după moartea lui Cassini, când, la 6 februarie
1715, va deveni membru al Academiei din Paris, ocupând locul vacantat prin moartea lui
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Martino Poli. Pentru acest loc, regelui i-au fost propuse două nume: Marsigli și ducele de
Escalonne, grand al Spaniei. Cum regele n-a putut renunța la unul din cei doi, ambii au fost
primiţi atunci în sânul Academiei pariziene (Fontenelle 1740, 432).
Nu mai insistăm asupra strânsei colaborări şi susţineri reciproce pe plan ştiinţific
dintre Cassini şi Marsigli - argumentele expuse sunt suficiente. Pe de altă parte sunt de
notorietate excelente relaţii dintre Cassini şi Delisle (Petto 2007, 102). Delisle a fost elevul
preferat şi totodată protejatul lui Cassini (Krokar 1997, image 5), aşadar nu putem exclude
probabilitatea ca unele dintre descoperirile şi inovaţiile lui Marsigli să-i fi fost furnizate lui
Delisle chiar de către fostul său profesor.
Oricare ar fi fost sursa reală de informare a lui Delisle, rămâne o certitudine faptul că
de numele cartografului francez se leagă publicarea, răspândirea şi popularizarea "Sidovei",
ca toponim lângă Câmpulung, şi nu de cel al lui Marsigli, adevăratul său descoperitor. De
altfel, acest derapaj se înscrie în nota generală a numeroaselor inovații cartografice ale lui
Marsigli care nu au fost pentru prima oară publicate de el, ci fie de Delisle, fie de Müller, în
hărţile lor pentru Ungaria, apărute la Paris şi la Viena în primul deceniu al secolului
al XVIII-lea (Török 2006, 426-427; Krokar 1997, image 5).
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Fig. 10. Nicolas de Fer, Le theatre de la guerre sur les frontieres des deux empires depuis
Vienne jusques à Constantinople (Paris, 1709). 1 Autorul; 2 Detaliu - "Sidoua"; 3 Harta.
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Desigur că de la o autoritate în domeniu precum Delisle, "Sidova" / "Sidoua" a fost
preluată rapid de alți autori de hărți ai vremii, trecând și în opera cartografică a acestora
înainte de publicarea descrierii lui Marsigli, tipărită abia în 1726. Așa este cazul lui Nicolas de
Fer (1646-1720) (fig. 10/1) care marchează "Sidoua" drept o localitate (tot la nord de
"Campolongo", ca și Delisle - așadar sursa nu poate fi pusă la îndoială) (fig. 10/2) pe harta sa
intitulată Le theatre de la guerre sur les frontieres des deux empires depuis Vienne jusques à
Constantinople (Szántai 1, 180, Fer 5), apărută la Paris la finalul primului deceniu al secolului
al XVIII-lea (fig. 10/3). Placa acestei hărţi întocmite de Nicolas de Fer după mai multe surse
variabile ca importanţă şi acurateţe (ceea ce se reflectă și în unele inexactități și erori
prezente în acest document cartografic), a fost gravată de Herman van Loon în atelierul
tipografic al lui de Fer în primii ani ai secolului al XVIII-lea, prima ediţie datând din 1709
(publicată în Atlas ou Recueil de Cartes Geographiques), sau poate chiar din anii 1704-1705
(inclusă în L'Atlas Curieux). A urmat o a doua ediţie, în 1717 şi în sfârşit, o a treia ediţie,
tipărită la mai bine de un deceniu şi jumătate după moartea autorului, în 1737, de către J. F.
Bénard (Pastoureau, 167-169; Popescu-Spineni, 159).
"Sidoua" la nord-vest de "Campo Longo", plasată tot pe malul stâng al râului Olt ("Alt
Flu sive Aluta Flu") (fig. 11/2), ca şi la de Fer, apare și pe o hartă a Ungariei şi a ţinuturilor
învecinate, minuţios realizată tipărită la Amsterdam prin 1730 de fraţii Reinier şi Josua
Ottens: Novissima Tabula Regni Hungariae et Regionum quondam ei unitarum (Szántai 2,
447, Ottens 1) (fig. 11/3).
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Fig. 11. Reinier şi Josua Ottens, Novissima Tabula Regni Hungariae et Regionum quondam ei
unitarum (Amsterdam, 1730). 1 Detaliu din ornamentaţia cartuşului, înfăţişându-l pe prinţul
Eugeniu de Savoia. 2 Detaliu - "Sidoua"; 3 Harta.
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O variantă anterioară a acestei hărţi a fost elaborată şi editată pe la 1718-1719 de
tatăl celor doi, Joachim Ottens, inclusă în Atlas Maior sive Collectiva Mapparum variis
autoribus. "Sidoua" plasată eronat la nord de Câmpulung stă mărturie pentru identificarea
lui Delisle ca sursă principală pentru această localizare, însă numeroasele confuzii și date
eronate relative la spațiul românesc (de exemplu Câmpulungul are două localizări: la vest de
Curtea de Argeș, cu denumirea de "Campo Longo", și la sud de Rucăr, cu denumirea
"Longenow" / "Campolongu") sunt dovada că la întocmirea acestei hărți s-au intersectat
multiple izvoare cartografice discutabile ca valoare și informație.
Seria cartografilor ce preiau de la Delisle "localitatea" "Sidova" / "Sidoua"
translând-o fără discernământ pe producțiile lor cartografice nu se limitează la cei
menționați anterior. Din aceeași categorie fac parte, de exemplu, John Senex cu a sa hartă
Turky in Europe, tipărită la Londra, în 1712 (Ciortan, Radu şi Penda, 2004, 172-173), care
relua cu corecturi o ediție mai veche cu doi ani, din 1710, dar și Tobias Conrad Lotter, cu
Tabula Hungaria et regionum, editată la Augsburg în jurul anului 1760 (Ciortan, Radu şi
Penda, 2004, 184-185).
E adevărat că în cazul lui Senex informaţia putea veni nu neapărat din opera
cartografică a lui Delisle, ci chiar direct de la Marsigli, care nu era străin de lumea ştiinţifică
engleză. Contactele lui Marsigli cu Royal Society din Londra datau încă din 1691
(Franceschelli şi Marbini 2006, 129). Va deveni membru al acestui prestigios for științific în
anul 1722, introdus personal de Isaac Newton (Pinault Sørensen 2006, 199), așadar cu șase
ani înainte ca Senex să capete și el un loc acolo, în 1728 (Ciortan, Radu şi Penda 2004, 172).
De altfel, Marsigli și-a pus introducerea numită Danubialis Operis Prodromus la dispoziția
savanților englezi, spre exprimarea opiniilor critice asupra valorii operei ce o prefigura, încă
din 1697 (Stoye 1994, 148).
Admițând că o informație primară, chiar dacă succintă și lacunară, asupra existenței
Sidovei ar fi putut să fie extrasă în primii ani al secolului al XVIII-lea de cartografi și de cei
interesați chiar din Prodromus, reprezentarea cartografică și vehicularea sitului sub această
formă, înainte de tipărirea hărților lui Marsigli din ediția princeps a Danubiusului (1726), nu i
se poate datora decât lui Delisle.
Însă pentru cartograful francez şi pentru toţi ceilalţi confraţi de breaslă care în primul
sfert al secolului al XVIII-lea au preluat informaţia de la el, "Sidova" / "Sidoua" nu era altceva
decât o localitate în nordul Valahiei, aproape de graniţa cu Transilvania, fără alte
semnificaţii. Pentru Delisle, însemnătatea arheologică a "Sidovei" rămâne necunoscută, deşi
tot de la Marsigli a "împrumutat" pentru harta sa marcarea unor vestigii romane, între care
şi drumul roman de pe limesul alutan, figurat de altfel şi pe harta Țării Românești întocmită
de stolnicul Constantin Cantacuzino și tipărită la Padova, în 1700 (Toșa Turdeanu 1974, 226).
Aşadar altcuiva i se cuvin laurii pentru meritul primei menţionări avant la lettre a
sitului arheologic de la "Jidova" şi această atestare se produce chiar mai devreme decât
"Sidoua" lui Delisle şi cu atât mai mult decât cea a lui Marsigli. Cea mai veche menţiune
explicită a fortificaţiei romane de lângă Câmpulung apare în opera unuia dintre cei mai
importanţi ingineri arhitecţi ai barocului târziu transilvan: Giovanni Morando Visconti.
Dispunem de suficiente date biografice (Kovács şi Ţoca 1973; Anghel 1986; Sabău
2007) pe baza cărora îi pot fi reconstituite viaţa şi cariera. Morando Visconti s-a născut în
anul 1652 în localitatea Curio, cantonul Ticino (astăzi în Elveţia, în proximitatea frontierei cu
Italia). La fel ca şi Marsigli, Visconti a servit în armata imperială habsburgică. Ofiţer de geniu,
el a participat la asediul Belgradului în 1688, sub comanda principilor Maximilian Emanuel de
Bavaria şi Ludwig von Baden. O dată cu instaurarea noii administraţii habsburgice în
Transilvania, Visconti va fi detaşat aici, începând cu 1691, cu misiunea de a elabora un plan
coerent de fortificare a oraşelor noii provincii. În 1693 este numit inginer militar şef
(Oberingineurs) al principatului (Paldus 1907, 58), din poziția asigurată de această funcţie
contribuind din plin la noua înfăţişare a unor importante oraşe din Transilvania: citadela
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Clujului, cea a Sibiului, cetatea bastionară a Albei Iulia sunt proiecte elaborate şi iniţiate de
el. În 1717, în timp ce coordona şantierul fortificaţiei de tip Vauban de la Alba Iulia, Morando
Visconti este răpus de epidemia de ciumă care timp de trei ani, până în 1720, va secera în
întreaga Transilvanie peste 100.000 de vieţi (fig. 12).

Fig. 12. Mormântul lui Giovanni Morando Visconti, în Catedrala Romano-Catolică
Sf. Mihail (capela Várday), Alba Iulia. Foto DM, 2011.
Una dintre marile sale realizări (care i-au adus, între altele, şi gradul de locotenent
colonel) rămâne harta Transilvaniei (fig. 13/1), editată în anul 1699, la Sibiu (Visconti 1699),
având o valoare documentară unanim recunoscută astăzi (Szántai 1996, II, 653; Plihál 2000;
Deák 2007; Sabău 2007, 57-60, fig. 1-4) şi reeditată, după trei secole, într-o ediţie în limba
maghiară (Visconti 1999). Mappa della Transiluania e Prouintie contigue (117,5 x 99,5 cm Scara circa 1:350.000) este o lucrare extrem de complexă şi de bine documentată, înfăţişând
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1141 localităţi, precum şi 14 planuri şi vedute ale unor oraşe din Transilvania (Sighişoara,
Deva, Gheorghieni, Braşov, Odorheiul Secuiesc, Făgăraş, Bistriţa, Mediaş, Gherla, Cluj şi
Sibiu) şi din Serbia (Niş, Belgrad şi Petrovaradin). Lucrările şi documentarea de teren,
măsurătorile, ridicările topografice şi schiţele preliminare au fost rodul muncii unei echipe de
topografi coordonate direct de Morando Visconti. Cum se menţionează şi la baza cartuşului,
desenul final al hărţii a fost realizat de Stephang Welzer din Braşov. La finalul legendei
(Sabău 2007, fig. 4) este menţionat şi numele celui care a executat gravura în atelierul din
Sibiu: Johann Conrad Predtschneider din Nürnberg. Paternitatea lui Welzer la finalizarea
acestei hărţi trebuie să fi fost mult mai mare decât lasă Visconti să se întrevadă prin
însemnarea măruntă de pe talpa soclului cartuşului, dacă avem în vedere faptul că o primă
versiune a hărţii ar fi fost tipărită încă din 1696, la Braşov (Deák 2009), aşadar în oraşul natal
al desenatorului şi nu la Sibiu, unde se afla sediul comandamentului inginerului militar şef.

1

2
Fig. 13. Giovanni Morando Visconti, Mappa della Transiluania e Prouintie contigue
(Sibiu, 1699). 1 Harta (după Deák Antal András); 2 Detaliu - drumul de la Braşov la
Câmpulung, prin culoarul Rucăr-Bran.
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Harta este orientată cu nordul în stânga şi nu în sus, particularitate demnă de a fi
subliniată (Paldus 1907, 57; Deák 2007; Sabău 2007, 62), deşi explicit lămurită chiar de
Visconti într-o notă plasată sub cartuş. Urmare directă a acestei dispuneri insolite, zona
noastră de interes devine chiar centrul hărţii, unde este minuţios redat drumul peste
Carpaţi, prin pasul Rucăr-Bran (distinct marcat "Passo per Carre"), ce porneşte de la
Câmpulung ("Campolongo") şi trece prin Rucăr ("Rukari"), Bran ("Tersburg"), Tohan
("Thohany"), Râşnov ("Rosnyo") şi Cristian ("Neistadt") pentru a ajunge la Braşov
("Kronstadt") (fig. 13/2). Aşadar, exact în mijlocul hărţii, în nordul Munteniei, în apropierea
graniţei cu Transilvania ce desparte Ţara Bârsei ("Porzeland") de Valahia, la sud de
Câmpulung, pe malul drept al unui curs de apă minor al cărui nume nu este menţionat dar
care nu poate fi decât Râul Târgului, este figurat cu linii punctate un patrulater orientat nordsud, marcat explicit drept fortificaţie romană, tabără militară romană fortificată:
"Castrametatione Romana" (fig. 14). Deşi harta nu menţionează vreun toponim, este evident
că avem de a face cu castrul de la "Jidova". Iată, deci, cum deşi fără a fi nominalizat, castrul
de la "Jidova" apare în izvoarele istorice încă de la finalul sec. al XVII-lea, iar în acest
document cartografic din 1699 trebuie văzută prima sa menţionare. Ajungem astfel la
situaţia în care prima menţiune a castrului, considerată a fi cea datorată lui Marsigli,
publicată în 1726, va trebui să fie devansată cu mai bine de un sfert de veac, "paternitatea"
fiind şi ea implicit translată asupra lui Morando Visconti.

Fig. 14. Giovanni Morando Visconti, Mappa della Transiluania, detaliu cu localizarea castrului
de lângă Câmpulung (Biblioteca Brukenthal, Sibiu, Manuscrise, H 912, f. II. 13). Foto DM, 2011.
În ce împrejurări a ajuns castrul să figureze pe harta din 1699? A fost acesta cunoscut
şi cercetat nemijlocit pe teren de echipa de cartografi şi geodezi coordonată de Visconti? A
avut Visconti acces la schiţele şi manuscrisele inedite ale lui Marsigli? A fost chiar Marsigli cel
care i-a furnizat lui Visconti această informaţie, în virtutea camaraderiei şi a intereselor
comune? A avut sasul braşovean Welzer, ca un bun cunoscător al împrejurimilor, vreun rol în
evidenţierea acestui castru pe harta respectivă? Sunt întrebări la care încă nu pot fi date
răspunsuri ferme şi sigure.
Însă este cert că Morando Visconti şi Marsigli se cunoşteau foarte bine, fiind o bună
bucată de vreme camarazi în misiuni comune sub flamura armatei imperiale. De exemplu, în
anii 1689-1690, la ordinele markgrafului Ludwig von Baden, cei doi vor fi artizanii construirii
unui drum strategic pe malul sârbesc al Dunării, în zona Cazanelor, de la Ram la Kladovo
(Stoye 1994, 81-84). Vara anului 1690 îi găseşte lucrând la un alt drum, de această dată în
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zona Požarevac. Marsigli şi Visconti au fost colaboratori apropiaţi în mai multe proiecte
cartografice, precum Mappa della Servia e Bulgaria elaborată împreună de cei doi, în anul
1689 - era prima hartă a Serbiei întemeiată pe măsurători directe de teren (Tomovic 2006,
59, fig. 4). Impunându-se drept cel mai experimentat inginer şi cartograf habsburgic din
Transilvania, Visconti e solicitat spre consultare de către Marsigli în toamna anului 1700,
când este stabilită frontiera cu Imperiul Otoman în Banat (Stoye 1994, 205). De asemenea,
Marsigli îl convoacă pe Visconti şi în comisia pentru stabilirea graniţei dintre Transilvania şi
Ţara Românească, în urma tratatului de la Karlowitz din 1699 (Stoye 1994, 213). În
corespondenţa şi rapoartele lui Marsigli către curtea imperială, pe toată durata anului 1701,
Visconti apare ca o figură importantă, de prim rang, în derularea operaţiunilor de cartare şi
de demarcare a noilor graniţe (Marsili 1986, II, 397, 486, 497, 510).
Castrul de la Câmpulung-"Jidova" a reținut atenția cartografilor încă de la cumpăna
secolelor XVII-XVIII. În lumina documentelor analizate aici, Luigi Ferdinando Marsigli nu mai
poate fi considerat primul și unicul autor care atestă la acel nivel cronologic respectivele
vestigii romane. Lui i se adaugă, chiar devansându-l într-o oarecare măsură, Guillaume
Delisle și mai ales Giovanni Morando Visconti. Succesiunea evenimentelor se poate sintetiza
astfel: Marsigli vizitează castrul în 1689 (după alte opinii în 1691) și realizează o succintă
descriere și o schiță grafică la fața locului. Nu este exclus să fi efectuat și unele săpături
restrânse, în căutare de antichități romane. Numai că însemnările lui rămân în stadiul de
manuscris timp de mai bine de trei decenii. Abia în anul 1726 a fost tipărită monumentala sa
operă intitulată Danubius Pannonico-Mysicus, ce conținea și referirile la acest castru (hartă,
descriere și schiță). Între timp, toponimul "Sidoua" (= "Jidova"), chiar dacă eronat plasat în
raport cu Câmpulungul (la nord de acesta) deja se răspândise în cartografia europeană prin
intermediul hărții Ungariei realizată de Guillaume Delisle și tipărită în 1703. De o mult mai
mică circulație și popularitate s-a bucurat harta Transilvaniei elaborată de Giovanni Morando
Visconti și tipărită la Sibiu în 1699. Aceasta conținea însă prima menționare explicită și
precisă a unei fortificaţii romane la sud de Câmpulung.
Mulţumiri: Autorul își exprimă întreaga gratitudine pentru toți cei care l-au ajutat cu
idei, sfaturi, bibliografie şi mai ales acces la documente, pe parcursul redactării acestui
studiu: Ion Ciortan (Bucureşti), dr. Rita De Tata (Bologna), prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca
(Sibiu), dr. Franco Pasti (Bologna), Măriuca Radu (Braşov), dr. Adrian Robu (Paris),
prof. univ. dr. Nicolae Sabău (Cluj-Napoca), dr. Constantin Ittu (Sibiu), dr. Török Zsolt
(Budapesta).
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