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BAZE DE DATE ON-LINE 
ÎN LEGĂTURĂ CU TABULA PEUTINGERIANA I. 

FLoriN-GheorGhe FodoreaN1 

Abstract: - On-line databases regarding the Peutinger map. I. The Peutinger map is the most interesting 
cartographic document of the Roman world. Unique and containing an impressive amount of information, 
the map kept today in the National Library in Vienna fascinated over the last century dozens of historians, 
scholars or amateurs. During the last 10-15 years, because of the easy access to open sources, the Peutinger 
map became known also on-line. Our article will reveal the most important databases dealing with this map. 
The specialists who are not familiarized with the existence of these databases will have the opportunity to know 
where to find and how to access these on-line sources. 
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1. Tabula Peutingeriana. Prezentare 
generală

Tabula Peutingeriana este cel mai 
cunoscut document cartografic din perioada 
romană. Păstrată în prezent în colecţiile 
bibliotecii naţionale din Viena (Österreichische 
Nationalbibliothek2, Codex Vindobonensis 324), 
celebra „hartă” are o istorie complicată, dar 
interesantă. Am marcat cu ghilimele termenul 
hartă, pentru că documentul este, în fapt, un 
itinerarium pictum, realizat conform tradiţiei 
cartografice din perioada romană.3 La fel, chiar 
şi denumirea actuală este o invenţie medievală. 
Nu cunoaştem numele antic al acestui document, 
nici autorul, nici alte detalii, deoarece o secţiune, 
cea din partea stângă, cu zonele care acopereau 
teritoriul Britanniei, vestul Hispaniei şi nord-
vestul Africii, a fost pierdută înainte ca varianta 
copiată în Evul Mediu să ajungă la Konrad 
Peutinger. 

 Istoria documentului păstrat la Viena 
începe în anul 1507. În acel an, sau poate puţin 
mai târziu, umanistul Konrad Celtes (1459-1508) 
a intrat în posesia unui sul de pergament provenit 
de undeva dintr-o mănăstire din sudul Germaniei. 
În anul următor, Celtes a donat documentul lui 

Konrad Peutinger, la acea vreme ministru al 
împăratului Maximilian I. Din acel moment 
documentul s-a numit Tabula Peutingeriana.4

 Până la finalul secolului al XIX-lea Tabula 
a fost copiată în mai multe rânduri.5 Abia în anul 
1887 a apărut prima lucrare unde sunt discutate 
detalii ale acestui document, lucrare elaborată 
de către Konrad Miller.6 Apoi, în 1888 şi 1916 
acelaşi Miller a publicat încă două cărţi despre 
Tabula.7 Ultimul volum, cel din 1916, este de fapt 
şi cel mai consistent. Cartea din 1916 începe cu o 
prezentare generală a Tabulei, unde autorul oferă 
şi varianta sa de datare, după care, pe regiuni, 
sunt prezentate toate datele din itinerariul păstrat 
la Viena. În total, Konrad Miller a desenat 317 
schiţe unde sunt prezentate drumurile romane din 
documentul antic, împreună cu distanţele dintre 
localităţi.

 După lucrarea din 1916 a lui K. Miller 
a trecut o jumătate de veac până când Tabula a 
revenit în atenţia istoricilor şi cercetătorilor. În 
anul 1967, Annalina şi Mario Levi au publicat 
o sinteză despre acelaşi document.8 De această 
dată, autorii s-au concentrat pe analiza celor 555 
de vignete din Tabula, clasificându-le în şapte 
categorii şi discutându-le în detaliu. În anul 1976 
Ekkehard Weber a publicat o carte despre acelaşi 
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document, însoţită de un volum unde itinerariul 
antic a fost reprodus 1:1 după originalul din 
biblioteca de la Viena.9 În anul 1983, Luciano 
Bosio reia din nou discuţia în ansamblu despre 
Tabula Peutingeriana, într-o nouă lucrare, 
publicată tot în limba italiană.10 Bosio a realizat 
o prezentare exhaustivă a documentului, pornind 
de la elementele de relief şi continunând cu 
localităţile, vignetele şi reţeaua rutieră. Cele mai 
recente sinteze legate de Tabula Peutingeriana 
sunt lucrările lui Richard Talbert,11 Emily Albu12 
şi Michael Rathmann.13 În afară de aceste cărţi, 
s-au publicat de-a lungul timpului numeroase 
articole cu referire la acest document.14 

Nu dorim să intrăm în amănunte legate 
de variantele de datare ale originalului antic 
după care a fost copiată varianta medievală a 
Tabulei Peutingeriana. Vrem ca prin acest studiu 
să oferim suport specialiştilor în cartografie şi 
istoria cartografiei. Semnalându-le câteva baze 
de date on-line unde apar informaţii despre 
Tabula Peutingeriana, sperăm să le fim de folos, 
mai ales că nu de puţine ori, în unele lucrări de 
specialitate cu referiri cartografice, informaţiile 
despre Tabula se reduc la două-trei rânduri. Spre 
exemplu, în lucrarea publicată în anul 1970 de 
către Al. Săndulache şi V. Sficlea15 se menţionează 
doar că: ”Romanii, deşi s-au sprijinit pe civilizaţia 
grecească nu au adăugat nimic elementelor 
ştiinţifice cartografice anterioare. Ei au creat 
însă hărţi rutiere pentru necesităţi militare şi 
administrative (fig. 4). Deci, au meritul folosirii 
hărţilor în scop practic şi al introducerii pe ele 
a unor date obţinute prin măsurători topografice 
(distanţele dintre localităţi)”. Afirmaţia este 
foarte corectă, cu unele precizări. „Hărţile 
rutiere” create de romani sunt de fapt itineraria, 
fie în genul Tabulei Peutingeriana, fie de felul 
listelor cu localităţi şi distanţe între ele, precum 
Itinerarium Antonini.16 

În mod similar, şi în alte lucrări de 
cartografie asemenea referinţe sunt generale. 
Înţelegem că un curs de cartografie sau o lucrare 
generală de cartografie şi topografie nu oferă 
suficient spaţiu pentru a intra în detaliile unui 
asemenea document complex precum Tabula 
Peutingeriana. De aceea, după cum precizam mai 

sus, dorim să aducem la cunoştinţa specialiştilor 
detalii privind aceste baze de date on-line, 
consultabile cu uşurinţă, complete şi foarte utile.

2.  Ce  este,  de fapt, Tabula Peutinge-
riana?

Tabula Peutingeriana reprezintă un 
itinerarium pictum, adică un itinerar pictat, 
desenat, spre deosebire de o altă categorie de 
documente tot din perioada romană, şi anume 
itineraria adnotata.17 În nici un caz nu este o 
hartă. Şi nu pentru că romanii nu ar fi ştiut să 
realizeze o hartă (Forma Urbis Romae, planul 
Romei, este cel mai bune xemplu în acest 
sens),18 ci pentru că viziunea lor asupra spaţiului 
geografic a fost diferită de cea a grecilor. 
Tabula Peutingeriana este o copie medievală, 
din secolul al XIII-lea, a unui document mai 
vechi, din perioada antică, posibil din secolul al 
V-lea e.n.19 În prezent se păstrează 11 segmente, 
conservate separat, în condiţii speciale, deşi la 
origine evident că documentul forma un sul de 
pergament cu lungimea de circa 6,80 – 7,40 m 
şi lăţimea de circa 34 cm. Segmentele au fost 
separate în anul 1863. Evident, după cum bine 
constata Tom Elliott, această împărţire nu are nici 
o importanţă.20 Iniţial, documentul era un sul de 
pergament cu lungimea de cel puţin 7 m. Bănuim 
că şi în antichitate ar fi arătat la fel.

Itinerariul conţine o cantitate imensă de 
informaţii, pentru că sunt reprezentate:

1. Drumurile romane. Marcate prin linii 
de culoare roşie, drumurile Imperiului Roman 
sunt cele mai importante elemente din document. 
Sunt reprezentate, evident, cele mai importante 
trasee rutiere, nu toate;

2. Localităţile. În total, sunt menţionate 
aproximativ 2700 de nume de localităţi, din toate 
zonele fostului Imperiu Roman;

3. Distanţele între localităţi. Sunt marcate 
cu cifre romane şi sunt exprimate în mile romane 
(1 m(illia) p(assuum) = 1478,5 m), cu excepţia 
zonei Galliei, unde unitatea de măsură era leuga 
(1 leuga = 1,5 mile romane);21

4. Vignetele (555 în total, în tot documentul). 
Există mai multe categorii de vignete: a. Vignete 
de tip „turn dublu”, cele mai multe ca număr, 
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429, reprezentând puncte de oprire de-a lungul 
drumurilor, de tipul mansiones şi stationes;22 
b. Vignete care desemnează temple; c. Vignete 
ce desemnează edificii termale; d. Vignete care 
desemnează edificii cu linii paralele; e. Vignetele 
care prezintă oraşe reprezentate cu zid de 
incintă: Ravenna, Aquileia, Nicomedia, Nicaea, 
Thessalonica şi Ancyra;23 f. Personificările 
oraşelor Roma, Constantinopol şi Antiochia; g. 
Vignete cu caracter special (e.g. reprezentarea 
portului Ostia,24 a farului din Alexandria,25 a 
drumului săpat în stâncă în apropierea aşezării 
romane Neapoli – Crypta Neapolitana26);

5. Elemente hidrografice şi de relief, 
reprezentate, evident, schematic;

6. Diverse toponime speciale.
Fiind limitat de dimensiunile foilor 

de pergament, creatorul originalului antic a 
imaginat lumea cunoscută de romani ca fiind 
extrem de lungă pe direcţia vest-est şi turtită 
pe direcţia nord-sud. Însă această viziune este 
legată nu numai de suportul de realizare, ci 
de însăşi percepţia anticilor, greci şi romani, 
asupra spaţiului geografic. Romanii au moştenit 
viziunea greacă asupra lumii cunoscute de ei. 
Această lume se afla toată în emisfera nordică, 
înconjurată de „marele Ocean” şi împărţită în trei 
continente: Europa, Africa (Lybia) şi Asia. Atât 
grecii, cât şi romanii, credeau că ultimele două 
erau despărţite de Nil, lucru perfect vizibil în 
Tabula Peutingeriana, unde se menţionează: Fl. 
Nilus qui dividit Asiam et Lybiam.27 
 

3. Baza de date despre Tabula 
Peutingeriana realizată de Richard 
Talbert

 Într-o recenzie făcută cărţii lui Richard 
Talbert28 şi publicată în anul 201129 făceam 
referire, în final, la baza de date realizată de 
autorul cărţii.30 Este cea mai completă pagină 
cu resurse on-line despre Tabula Peutingeriana. 
Există o scurtă prezentare generală a cărţii lui 
Talbert, după care, în secţiunea „Database” sunt 
disponibile informaţii complete despre toatele 
elementele de conţinut ale documentului.31 În 

primul rând, există o listă completă cu toate 
cele 11 segmente păstrate.32 Fiecare subsegment 
poate fi accesat, atfel încât cititorul află uşor 
care sunt principalele localităţi şi alte elemente 
din fiecare secţiune în parte. Urmează, în 
ordine, o altă pagină din baza de date, cea care 
conţine lista alfabetică cu toate denumirile din 
Tabula: nume de localităţi, de râuri, provincii, 
denumiri izolate, insule, munţi, locuitori, 
regiuni şi menţiuni speciale.33 Urmează o altă 
secţiune separată, unde sunt menţionate toate 
denumirile care apar marcate cu culoare roşie în 
Tabula.34 Sunt nici mai mult nici mai puţin decât 
359 de poziţii cu aceste denumiri, care pot fi 
clasificate astfel: 1. Denumiri legate de reţeaua 
hidrografică (e.g. Fl. Renvs - Rinul,35 Hostia 
Fl. Danvbii - Dunărea,36 Fl. Indus - Indus37); 
2. Denumiri de regiuni sau provincii, scrise 
cu litere majuscule (e.g. EGYPTVS,38 MESIA 
INFERIOR39); 3. Denumiri şi menţiuni speciale 
(e.g. Fines exercitvs syriatic(a)e et conmertivm 
Barbaror(vm);40 Hic Alexander Responsvm 
accepit Vsq(ve) qvo Alexander41); 4. Nume de 
populaţii (e.g. DAGAE;42 MARCOMANNI43); 5. 
Nume de munţi (e.g. MONS CATACAS,44 MONS 
LYMODVS,45 MONS OLIVETI46); 6. Nume de 
insule (SICILIA,47 INS. CORSICA48).

Urmează, în aceeaşi bază de date, o altă listă 
care cuprinde elemente din Tabula pe care Talbert 
şi colaboratorii săi le-au numerotat.49 Mai departe, 
baza de date are o secţiune cu localităţi fără 
simboluri,50 prezentate într-o secţiune separată 
şi în ordine alfabetică. Separat sunt prezentate 
şi localităţile însoţite de simboluri.51 Denumirile 
izolate sunt marcate într-o altă coloană, separat. 
Mai departe, în ordine succesivă, sunt prezentate 
separat, în aceeaşi bază de date, denumirile 
de insule, munţi, populaţii, regiuni, râuri, alte 
elemente speciale, precum şi ale cursuri de apă, 
altele decât râuri. 

O altă secţiune importantă este cea unde este 
prezentată clasificarea simbolurilor, a vignetelor 
din Tabula Peutingeriana.52 O clasificare pe 
categorii a vignetelor a fost realizată, după cum 
menţionam mai sus, de către Annalina şi Mario 
Levi în anul 1967.53 Ei le-au împărţit în şapte 
categorii: 1. categoria A (două turnuri), în total 
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429 vignete, cu patru variante: A1 (cu corp 
central - 301), A2 (însemnate în partea superioară 
- 92), A3 (adosate - 28), A4 (cu un al treilea 
turn adăugat - 5) şi încă trei vignete confuze; 2. 
categoria B cuprinde edicifii de tip „templu” în 
număr de 44; 3. categoria C include edificii de tip 
„complex termal” în număr de 52; 4. categoria 
D cuprinde 10 vignete ce reprezintă edificii 
cu elemente paralele; 5. categoria E include 6 
vignete, aparţinând oraşelor Aquileia, Ravenna, 
Thessalonica, Nicomedia, Niceea şi Ancyra, 
vignete de tip „zid de incintă”; 6. categoria F 
cuprinde marile vignete, trei la număr, din dreptul 
oraşelor Roma, Constantinopol şi Antiochia; 7. în 
fine, categoria G include 11 vignete ce reprezintă 
porturi, faruri şi diferite alte reprezentări. 

Richard Talbert a păstrat clasificarea 
istoricilor italieni, detaliind-o pe categorii. 
Astfel, el a grupat vignetele de tip “turn dublu” 
în categoriile Aa (53 de variante – subtipul două 
turnuri reprezentate unul lângă celălalt şi unite 
prin linii), Ab (20 de variante – subtipul două 
turnuri desenate unul lângă celălalt, dar neunite 
prin nici o linie sau vreun alt simbol grafic), Ac 
(7 variante – subtipul două turnuri lipite unul 
de celălalt) şi Ad (8 variante – subtipul două 
turnuri reprezentate unul lângă celălalt, între care 
apar diverse elemente). Urmează vignetele din 
categoria a doua, la Talbert categoria B (36 de 
variante), adică cele care desemnează temple. 
Sunt marcate apoi vignetele din categoria C, adică 
edificiile de tip termal. În clasificarea lui Talbert, 
ele sunt prezentate cu 38 de variante. Categoria 
D de vignete (cele care marchează edificii cu linii 
paralele) are 5 variante. Categoria E cuprinde, şi 
în baza de date on-line, aceleaşi şase localităţi cu 
zid de incintă enumerate puţin mai sus. Categoria 
F marchează vignetele speciale ale celor trei mari 
oraşe (F1 – Anthiochia,54 F2 – Constantinopol,55 
F3 – Roma56). Categoria G include, şi în baza de 
date on-line, vignetele speciale. Baza de date se 
încheie cu o scurtă listă bibliografică.

 4. Scurte observaţii finale
Baza de date prezentată este rezultatul 

unui efort colectiv, al unei echipe de istorici 
şi specialişti coordonată de Richard Talbert. 

Rezultatul este valoros şi extrem de util pentru 
toţi specialiştii interesaţi de acest document unic, 
extraordinar. Într-un studiu care îl va continua 
pe acesta vom prezenta şi alte mijloace on-line, 
utile pentru analiza şi discutatea celebrei Tabula 
Peutingeriana. 
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