
CÂTEVA URME 
DE iNCĂL ŢĂMINTE ROMANĂ DESCOPERITE LA TIBISCUM 

Campaniile de săpămri etectuate an de an la Tibiscum aduc în lumină noi vestigii arheologice, 
din ce în ce mai diverse şi mai spectaculoase. Astfel, la decopertarea edificiului XII din vicus-ul 
militar, au apărut mai multe urmc de încălţăminte antica. 

Primul complex de urme, mai neobişnuit prin namra sa, a fost înregistrat la mijlocul zidului 
de N-E al edificiului XII şi reprezintă o platformă de mortar cu foarte multe amprente de Încăllăminte 
(şi nu numai) majoritatea orientate de-a lungul zidului. Platforma şi zidul cu pricina au fost 
descoperite încă de praf. M. Moga la sfârşitul anilor 60, începutul anilor 70, dar au fost curăţate abia 
cu ocazia săpături lor etectuate în aceşti ultimi patru ani, de echipa de studenţi ai Facultăţii de Istorie 

• 

de la Univcrsitatea de Vest din Timişoara, condusă de prof.univ.dr. Doinea Benca'. In momentul 
curăţirii zidului, platforma nu a mai putut fi salvată dccât pe două porţiuni, prima de un metru şi a 
doua de 0,3 metri lungime' (fig. 1). Din multimea de amprente, care foarte adesea se suprapun, am 
putut descifra o urmă de picior desculţ, lungă de aproximativ 23 cm şi patru urme de încăllăminte 
reprezentate de adâneiturile lăsate în mortar de lintele de pe talpă (fig.2). 

1. Urma cea mai bine păstrată arc 25 cm lungime şi numără amprentele a 34 de ţinte dispuse 
pe marginile tălpii. Se remarcă în partea superioară şi rama vârfului încăIIămintei. După 
dispunerea ţintelor pe talpă, ne dăm seama că avem de a face cu piciorul drept al unui individ. 
Diametrul unei amprente de ţintă măsoară 7-8 mm (fig.3). 
2. A doua urmă, lungă de 24 cm şi ea păstrată aproape integral, reprezintă piciorul stâng al 
purtătorului acestor încălţăminte şi numără amprentele a 26 de tinte dispuse pc două şiruri de
a lungul ramei tălpii. Diametrul une, ţinte este dc 7 mm. Individul călca, se pare, pe ristul 
încălţămintei (fig.4). 
3. O altă urmă destul de bine păstrată şi ea, măsoară aproximativ 24 cm lungime şi se 
intercalează cu o altă urmă a unui călcâi 0). Ţintele sunt dispuse pe axul median al lungimii 
tălpii şi pe două şiruri de-a lungul ramei, Însumând 49 de amprente rotunde în mortar. 
Diametrul unei linte este de 6-7 mm, în afară de cele trei ţinte de la călcâi care sunt de alt gen 
şi au un diametru de 3-4 mm. Se poate constata că este vorba de Încăltămintca unui picior 
stâng (fig.5). 
4. O urmă doar parţial păstrată este deosebită prin ţintele mici ce le are. Urma măsoară X cm 
lungime şi numără 19 ţinte cu diametrul de 4 mm. Cu siguranţă este vorba de vârful unei 
încălţăminte, nu putem Însă preciza dacă provine de la încăltăminte de adult sau de copil 
(fig. 6). 
Alte urme de încălţăminte au apărut imprimate pc cărămizi înainte de ardere: 
5. Una dintre acestea reprezintă vârful de la o încăltăminte păstrată doar parţial datorită 

spargerii cărămizii. Urma măsoară 4 cm şi însumează amprenta a 1 1 ţinte şi a ramei încălţămintei în 
partea ei superioară. Piesa descoperită în edificiul XII se păstrează la Muzeul Banatului, nefiind 
inventariată (fig. 7). 

6. Cu ocazia campaniilor de săpaturi anterioare, tot în zona vicus-ului s-a mai descoperit o 
cărămidă cu o urmă de încălţăminte ce se păstrează mai bine de jumătate. Lungimea ei este de 13,5 
cm. şi însumează amprentele a 42 de ţinte de la încălţămintea pentru piciorul stâng. Diametrul ţintelor 
este de 6-7 mm. Ţintele cele mai bine imprimate sunt pe mijlocul tălpii şi pe partea inferioară a 
ristului, fapt care ne îndreptă leş te să credem că pe această parte s-a călcat mai apăsat. Cu alte cuvinte 
axul dc păşire este deviat cu aproximativ 30 grade faţă de axa mediană longitudinală a piciorului, în 
ordinea executării pasului. Ţintele prezintă o stare mediocră de uzură după cum ne arată amprenta. 
Piesa se păstrează în Muzeul rezervaţiei arheologice Tibiscwn şi are numărul de inventar MC 13537 
(fig.8). 

I Doinea Benea, În Cronica Cercetărilor Arhe% ţice. Campania IY97 (A XXXfl�ll Sesiunt: Nati(JlIa/ăJe 
Rapoarte Arheologice, Că/ăraşi, 20-14 mai 199N). Bucureşti 1998, pJ7. 

2 Urmele de pe platforma de mortar nu au putut fi cooscrvate datorită stării avansate dt: degradare a 
mortarului. 
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Fig. 1. O parte din zidul estic al cl�dirii XII de la Tibiscum cu platforma pe care au 
ap�t urme de înc�IIăminte roman�. 

Fig. 2. Platforma de mortar văzută de sus, cu zona în care au ap�t urme de încăII�inte 
romana, 
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Alte descoperiri de urme de Încăllăminte antică pe cărămizi s-au mai lacut la TibisculIl şi în 
castru. Aici pot fi enumerate două modeste descoperiri: 

7. O urmă a unui călcâi ce are o lungime de 10,5 cm şi numără 33 de linte a fost descoperită 
În zona cel/a-ci principiei castrului mare de piatră, cu ocazia executării unor seqiuni de verificare a 
stratigrafiei În 1995 şi 1996. Şi această amprentă prezintă două şiruri de linte dispuse de-a lungul 
ramei şi mijlocului tălpii. Prin modul şerpuit de realizare a şirurilor de tinte era supliniă lipsa şirului 
median, longitudinal de linte. Diametrul acestora este de 4 mm şi prezintă mici anomalii În 
dispunerea regulată a lor, fapt datorat probabil unor reparalii ale tălpii. Amprentele lintelor sunt 
adânci, semn că de nu sunt tocite. După cum arată urma, ea reprezintă ÎncăIIămintea pentru piciorul 
stâng. Fragmentul de cărămidă se păstrează la Muzeul Banatului, nefiind inventariat (fig.9). 

8. Ultima piesă, găsită tot cu ocazia acestor săpături indică un călcâi puternic profilat de 
amprentele a 38 de linte pe trei şiruri foarte strânse. Lungimea urmei, aşa cum ea se păstrează in 
momentul actual este de 14 cm şi reprezintă foarte probabil Încălţămintea piciorului stâng. Ţintele 
sunt extrem de tocite, diametrul amprentei lor fiind de 7 mm. Piesa se pastrează la Muzeul Banatului 
�i reprezintă tot Încălţămintea unui picior stâng (fig. 10). 
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Referitor la problematica acestor urme si a modului cum au putut ele sa apară, în literatura de 
specialitate există mai multe ipoteze' . Una din ele este aceea că, alături de urmele de animale lăsate 
pe caramizi şi ţigle ele au o semnificalie aparte, cu caracater mistic-religios, aducând noroc celui ce le 
folosea la construetii, casa acestuia fiind păzită de catastrofe sau incendii'. Credem, însă, că ele au 
apărut accidental pc cărămizi şi ţigle şi nu aveau o semnificaţie deosebită, un indiciu fiind piesa nr.9, 
care prin dimensiunile ei reduse ne arată că este vorba de pasul unui copil. Referitor la urmele de pc 
platforma de mortar, atragem atenţia că sunt urme deosebite una de cealaltă, deci avem de-a face cu 
mai mulţi indivizi. Toţi cu "număr" de încălţăminte la picior foarte apropiat (aproximativ 24 Col 
lungime). Luând î n  considerare cele mai sus expuse şi faptul că asemenea platforme, fără urme însă, 
au mai fost surprinse şi pe alte ziduri ale aceluiaşi edificiu, plus faptul că dimensiunea acestor urme 
este destul de redusă (echivalentul numărului 36/3S al unei încălţăminţi din ziua de azi), credem ca 
avem de-a face cu un grup de copii Între 10 şi 14 ani care în joacă au realizat aceste amprente. 

Cu privire la urmele de încălţăminte de copii, între specialişti există un consens că ele sunt 
categoric civile'. Referitor la încălţămintea purtată de categoriile sociale civile trebuie subliniat că 
aceleaşi tipuri de sandale sau pantofi erau purtate atât de bărbaţi cât şi de femei' . O încălţăminte 
militară poate fi considerată piesa 10, care prin mărimea ci, robusteţea călcâiului şi numărul mare de 
ţinte foarte înghesuit aplicate ne atrage atenţia că este vorba de o încălţăminte grea şi solidă, cu o 
talpă bine protejată împotriva uzurii de o reţea deasă de şiruri de ţinte, bine definită, ce asigură şi o 
aderenţă optimă a acesteia cu solul. Analogii pentru o astfel de urmă avem pe o cărămidă descoperită 
la ApuluII17 şi la Potaissa'. O alta ar pulea Il la Mice�ti (jud. Alba)'. 

Acest tip de încălţăminte, cunoscut în literatura de specialitate engleză şi sub denumirea de 
eyelet boot"', se pare că s-a răspândit în armata romană odată cu reforma militară realizată de 
Hadrian, el îngrijindu-se ca soldaţii să aibă arme şi echipament militar nou". Astfel, locul "elemci" 
caliga, care a fost până atunci încălţămintea standard a soldaţilor până la gradul de eenturion 
inclusiv", va fi luat foarte repede de diverse tipuri de încălţăminte, printre care foarte preferată a fost 
calcells-ul, care în epoca de început a principatului era încălţămintea tribunilor şi legaţilor de 
IcgiunelJ Soldatul primea anual trei perechi de încălţăminte dintr-o produqie de masă". 

Nu putem să nu amintim că realizarea încălţămintei în Roma antică era efectuată de "cizmari"", 
care munceau doar pentru comenzi ferme. Tot ei se ocupau de cele mai multe ori şi cu repararea şi 
recondiţionarea vechii încălţăminli. 

A 

In epoca romană târzie se va impune tot mai mult campagus-ul, un rei de pantofi, care 
acopereau complet piciorul prin curcluşe de pielel'. 

Marcus Junkelmann, într-unul din experimentele sale arheologice, atrăgea atenţia că () 
pereche de caligae cântăreau aproximativ 1.300 g şi pentru întărirea tălpii se foloseau în jur de 80 
până la 90 de cuie mici, cu cap bombat şi rotund. O garnitură de asemenea încălţăminte rezista la 
marşuri între 500 şi 1.000 km, în functie de natu," terenului sau a drumului". 

3 Remarcăm aici ultimul studiu al lui M. Grec. Urme de Înuil/8Jninfe pe materialul legii/ar din ('asIru/ de 
la P(Jlaissa. in AII8an., VI, 1998, Timişoara, 241-250, unde se face o interesanta discuţie la modul cum apar aceste 
unne şi cum trebuie ele privite. Poate ar fi mai interesantă şi o analiză atentă a unneJor potaisscnsc in vederea 
detemlinării tipului de încălţăminte şi a numărului de ţinte de pe talpă. Nu toate sunt CU/VII.'" cllfigaris! 4 N. Branga, Urbanismu! Daciei romane, Timişoara, 19XO. 1 16. S Carol van Diel-Murray, În Studlen zu rifm Mili/iirgrenzell RonB', (Limeskongrt:'ss Aalen, 19�3), Stuttgart, 
t 986, t 39. 

6 N. Lascu, Cum trăiau roman il, Bucureşti, 1965, 201. 
7 V. Moga, În Apulum, passim; Unne de calvu.\· ca/igu.\' au mai fost descoperite la Aplllum şi cu alte ocazii, 

vezi de exemplu Cloşca L.BăIută, Claudia Bă1ulă, În Ephemeris Napocftnsi.,·, 1994, 151. 
H M. Grec, op.cit., 140. 
9 lDR, 111/4,44. 10 

C. van Diel-Murray, op.cit., 140. 11 SH.A. (Vita Hadriani apud Ae/ius Spartianu.I), 1. 10. 12 R. Cagnat, V. Chapat, Manuel d'Archeologie romaine, voI. II, Paris, 1920, 320-321. 13 S. Marsfelder, Wandelen OI' z'romein.I·, Nijmegcn, 1994,6. 
14 Ibidem, 4. 15 

N. Lascu, Op.Clf., 00. 
16 D. Tudor, Arheologia romană, Bucureşti, 1976, 243. 17 Marcus Junkelmann, Die Legwnen des Augu.I"tu.\" Der riimisehe Soldw im /'m:hiiologisc:hen f.:xpenmenr, 

Mainz am Rhein, 199t, Abb. 9, Taf. 60a. b. 6 t a. 
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Cu privire la piesele 7 şi 8 este foarte probabil să fie vorba tot de încălţăminte civilă, după 
modul şerpuit şi foarte aerisit de dispunere a şirului de ţinte. 

O analiză foarte amănunţită a tipurilor de încălţăminte descoperite în zona Rinului Superior 
scotea în evidenţă patru tipuri de încălţăminte: nailed shoes, sewn footwear, sandals, carhali/lae" 

. 

După urmele descoperite la  Tihiscl/III acestea s-ar încadra la primul şi al doilea tip. 
Cronologic, ţinând cont şi de contextul în care au fost descoperite urmele, acestea ,-ar încadra 

între începutul şi mijlocul secolului 111 p.Chr. 
Referindu-ne la Dacia, cel mai mare număr de amprente de încăllăminte romană este 

cunoscut până în momentul de faţă la TibisculII şi Potaissa'·'. 

EINIGE SPUREN 

CĂLIN TIMOC, CARMEN TIMOC 
Univcr�itatca de Vest 

Tim işoara 

VON ROMlSCHEN SCHUHWAREN GEFUNDDEN BEI TlBISCUM 

ZUSAMMENFASSL:NG 

Dic Ausgrabungcn in der Militar\'icus von Tibi.ficum, bei dem Gebaude XII haben aur den ostlichc::n 
Randmnuer cinc Mortelebene ausgcdeckt. die Spurcn von romis\.:h�n Schuhwarcn enthililt. 

\Vegcn des schlechtes Zustand des Morlelebc::ne konntcn wi! nur 4 Schuhspurcn und ein nacktcr 
FuUspur bcmerken. Ali diese Spurcn sind wahrschcÎnlich vun Kindcr gemacht. \Vei! sie ziemlich klcin sinJ und 
von vcrschiro:denen Schuhen. 

Beim Tihiscum kcnncn wir auJ3eT dieser Entdc�kung auch 4 Spurcn von rbmÎschen Schuhwan.:n die aur 
liegclsleine crscbienen sind. 

VERZEICHNIS DI'R AHHIlDUN(iEN 

Abb. 1. Ein Teil der ostlichcn Maucr des Gebăudes XII wo Spuren von romischen Schuhwarcn auf 
eine Mortelebene erschiencn sind. 

Abb. 2. Die Mortelebene mit der romischen S(;huhwarenspuren, von oben gesehen. 
Abh. 3, 4, 5, 6. Spuren von romi�chcn S\.:huhwaren die bei den Ausgrabungen von Tibiscwn. 

Militiirvicus, Gebăude XII, in Mortel erschienen sind. 
Abh. 7, X, 9, 10. Ziegclslcinrcste mit Spurcn von fijmischcn Schuhwaren 

18 
C. van Driel-Murray, În Fwulherjehte mu Badt'fI- WiirlIf:mherg. 14, 19R9, Stuttgart, 339-349. 

19 M. Grec, op.cit, 244. 


