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ABSTRACT
The archaeological researches at Carasova-Grad Fortress, realised between 1998-2001, led to the discovery
of a water tank(drawing board 1/1-2), a piece of tile, as a proof of existence of a stove and a cooking oven. Based on
stratigraphy, the oven was dated after the destruction of the fortification. In addition to these, the remains of a
residence, placed on the southern side of the tank (drawing board 4,5,6,7).2/1998 were discovered near enclosure
nr.2;2. View of the top side of the tank.
Cuvinte cheie: cetate, turn, cisternă, incintă, cuptor.
Keywords: fortress, tower, water tank, indide the fortress, cooking oven.

Cercetările arheologice de la Caraşova, punctul Grad (com. Caraşova, jud. CaraşSeverin), s-au desfăşurat în trei campanii, în anii 1998, 2000 şi 2001. Acestea au fost realizate de
către Muzeul Naţional de Istorie a României, în colaborare cu Institutul de Arheologie “Vasile
Pârvan” din Bucureşti şi cu sprijinul Muzeului Banatului Montan din Reşiţa, care s-a ocupat de o
nouă ridicare topografică şi prelucrarea materialului faunistic.
Rezultatele cercetărilor au fost date publicităţii prin trei rapoarte de săpătură publicate în
Cronica Cercetărilor Arheologice1, şapte studii – despre materialul faunistic2, despre piesele
mărunte de os, corn, piatră, sticlă şi metal3, arhitectura cetăţii4, date privind momentul final al
utilizării cetăţii5, istoricul cercetărilor anterioare săpăturilor arheologice6, caracteristicile
sistemului defensiv7 şi statutul juridic al fortificaţiei8. La aceasta se adaugă comunicări ţinute în
cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României, Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” din
Bucureşti, Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti, Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane
din Deva şi la Sesiunile Naţionale de Rapoarte Arheologice.
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Fortificaţia este localizată pe dealul Grad, în teritoriul comunei Caraşova, judeţul CaraşSeverin, în apropierea DN 57 (tronsonul Reşiţa-Anina), la o distanţă de 10 km de municipiul
Reşiţa.
Cetatea a fost construită integral din piatră de calcar legată cu mortar, direct pe stânca
nativă, fiind înconjurată pe trei laturi de o prăpastie. Pe latura de nord-vest, în faţa sa, au fost
săpate în stâncă două şanţuri paralele. În anumite porţiuni, s-a observat că existau amenajări din
lemn, atât la bază, cât probabil şi de suprastructură. Nu este exclus ca pe anumite porţiuni, în
partea superioară, în zid să fi fost şi cărămizi, însă acestea nu au mai fost găsite decât împrăştiate
în interiorul cetăţii şi în afara sa, în primul şanţ de apărare.
Cercetarea arheologică a adus schimbări majore în ceea ce priveşte datele care erau
cunoscute până în anul 1998. Unele dintre aceste date au dus la noi interpretări, inclusiv asupra
informaţiei documentare publicate de o parte a istoriografiei din România.
În ceea ce priveşte partea istorică, s-a ajuns la concluzia că cetatea nu poate fi datată în
cursul primei jumătăţi a secolului al XIII-lea. Prima ei atestare documentară este din anul 1323,
când la conducerea cetăţii este menţionat magistrul Nicolae, care a fost concomitent şi castelan
de Érd Somlyó (Vršac). În 1335, este atestat magistrul Thouka în calitate de castelan,
reprezentant al arhiepiscopului de Kalocsa, iar în 1358 cetatea era din nou în posesia regalităţii9.
Pe ansamblu, documentele referitoare la cetate sunt relativ puţine şi sumare, referindu-se
în special la castelanii şi vice-castelanii săi. Cetatea a avut o mai mare importanţă în timpul
domniei lui Sigismund de Luxemburg, când foarte probabil a avut loc şi o refacere a sa. În acest
sens, este importantă punerea fortificaţiei sub comanda lui Filipo Scolari, fie şi măcar formal. Nu
după foarte mult timp, în timpul prezenţei teutonilor în Banat, cnezii de aici aveau obligaţii în
apărarea graniţei sudice, prin diverse contribuţii10.
În cea mai mare parte a timpului, fortificaţia a fost o cetate regală în mijlocul unui district
românesc, din 1457 privilegiat. Pentru o lungă perioadă, după mijlocul secolului al XV-lea
cetatea nu a mai apărut în documente. Abia la începutul veacului următor avea să fie din nou
menţionată, de această dată, însă, ea nefiind într-o stare prea bună.
Din punct de vedere arheologic, am putut stabili trei faze de ridicare, de fiecare dată
mărindu-se suprafaţa utilă a cetăţii. Construcţia a început din partea superioară a vârfului
dealului, apoi s-a extins spre sud şi sud-vest. Iniţial, cetatea avea formă alungită, iar spre sud-est,
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în exteriorul său, funcţiona o cisternă. Din păcate, nu putem preciza data la care a fost săpată
cisterna sau dacă a avut mai multe faze de amenajare. La ambele capete ale cetăţii exista câte un
turn. Cel dintâi, dinspre nord, avea în faţa sa şanţurile de apărare. Cel de-al doilea turn, la intrare,
avea o capcană prin care eventualii atacatori cădeau direct în prăpastie, printr-o deschizătură la
baza zidului. Capcana era exact în spatele intrării de la baza zidului.
În spaţiul cetăţii au fost descoperite câteva structuri auxiliare, cu diverse rosturi pentru cei
ce rezidau în ea.
Cisterna constituie unul dintre cele mai importante elemente din interiorul fortificaţiei
(Pl. 1/1-2, Pl. 2). Nu cunoaştem însă nici când a fost săpată, nici dacă a avut o fază mai timpurie
de utilizare, când ar fi putut avea eventual alte dimensiuni. Cel mai probabil, cisterna a fost
amenajată încă din faza iniţială a cetăţii. Conform observaţiilor noastre, cisterna a fost săpată în
stâncă, apoi căptuşită cu piatră legată cu mortar (Pl. 1/2). Diametrul său este de 4,80-5,00 m, iar
adâncimea, fără a fi înlăturată piatra din interior, este de 3,70-4,00 m. Fiind săpată în stânca
oblică, gura sa este înclinată spre sud. Ea a fost săpată lângă turnul nr. 2, la sud-est.
O cisternă de dimensiuni ceva mai mari, similar construită, prin săpare în stânca de calcar
şi amenajată în interior cu piatră de calcar legată cu mortar, se poate observa în fortificaţia de la
Socolari.
Pentru a vedea dacă în jurul său au fost şi alte amenajări, am trasat în cursul anului 2001
trei secţiuni (S2-4/2001). Prima secţiune a fost trasată în partea vestică (Pl. 2/1-2, Pl. 3), iar
celelalte două la sud de cisternă (Pl. 4, 5, 6, 7). În toate cele trei secţiuni au fost descoperite
resturi ale unei clădiri construită măcar cu o bază din piatră. Cel mai interesant element îl
constituie modul de amenajare a acestei locuinţe. Fiind un teren în pantă, din plăci de calcar
suprapuse, foarte probabil s-au utilizat toate avantajele posibile pentru ridicarea unei construcţii,
probabil cu rosturi gospodăreşti. Orientarea sa a fost foarte probabil pe direcţia NNV-SSE. Prima
placă de calcar o vom numi convenţional Placa 1. Ea are o fisură pe direcţia N-S, iar din această
cauză am marcat cu 1a porţiunea din NV-ul secţiunii 4/2001 şi 1b cea care ocupă N-ul secţiunii
3/2001. Cea de-a doua placă de calcar vine de sub precedenta şi o vom numi Placa 2. Înclinaţia
plăcilor este pe direcţia V-E. Pe placa numărul 2 a fost construit colţul unei locuinţe, din care am
surprins baza a două ziduri de piatră de diverse dimensiuni, legate cu lut şi pământ. Primul dintre
ele, orientat NNV-SSE, are o lăţime de 0,40 m şi o lungime de 1,20 m. Cel de-al doilea zid, ceva
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mai bine păstrat, este lung de 1,50 m şi lat de 0,60 m. Acest zid a fost întrerupt pe o suprafaţă
plană, amenajată cu piatră măruntă şi pământ, cu aspectul unui pavaj rudimentar. Cauzele aceste
întreruperi pot fi în principal două. Fie aici era o intrare, fie în această porţiune zidul a fost
demantelat. Pavajul suprapunea placa numărul 2. Primul zid descris se oprea în placa de calcar
1b, în porţiunea în care aceasta suprapunea placa numărul 2. Pe aceeaşi linie cu cea a zidului, în
placa 1b, au fost surprinse patru perforaţii, din care trei au fost pe aceeaşi direcţie. Dimensiunile
acestor perforaţii sunt de aproximativ 20 cm, iar adâncimea de 10-15 cm. Nu este exclus ca ele
să fi fost folosite pentru fixarea unor structuri din lemn, cu rol în prelungirea clădirii. În interiorul
colţului clădirii au fost descoperite fragmente ceramice, resturi osteologice provenite de la
animale şi câteva fragmente de cărămizi.
Un alt colţ al acestei construcţii a fost descoperit în partea sudică a S. 2/2001, unde a fost
remarcată o aglomerare de pietre şi un nivel de călcare în exteriorul său. Tot aici s-au observat un
număr important de fragmente ceramice, resturi osteologice provenite de la animale şi un
fragment de fier topit. Toate aceste elemente demonstrează că în această porţiune a cetăţii a
funcţionat o posibilă locuinţă. Datarea sa, pe baza stratigrafiei, se plasează cel mai probabil în
cursul secolului al XIV-lea. Locuinţa a fost distrusă la un moment dat, şi a fost acoperită parţial
cu pământ, iar apoi cu un strat de lut cenuşiu şi gălbui, amestecat cu pământ, cu grosimi variabile
de 0,10-0,15 m (Pl. 5). Şi această lentilă de lut a fost suprapusă de un strat de pământ maro,
afânat, în care existau însă doar mici calupuri de lut, în combinaţie cu pământ.
Instalaţii pentru gătit şi încălzire.
O primă astfel de amenajare a funcţionat foarte probabil în zona S. 2/1998, lângă sau în
turnul 1. Acolo a fost descoperit un fragment de cahlă, în poziţie secundară însă, ceea ce ne
împiedică să spunem dacă soba a funcţionat la un etaj al turnului sau undeva la primul nivel al
cetăţii, în spatele său. În aceeaşi secţiune, lângă incinta nr. 2 şi peste o porţiune demantelată din
incinta nr. 1 până la nivelul de călcare medieval, în partea de nord a cetăţii, a mai fost
descoperită o mare cantitate de cenuşă (Pl. 8/1). Nu putem preciza, însă, dacă reprezintă urma
unui incendiu sau a fost o vatră sezonieră, amenajată după una dintre distrugerile suferite de
cetate în veacul al XVI-lea.
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O a doua instalaţie de gătit, a fost surprinsă nu departe de precedenta. Ea trebuie datată
după una din distrugerile cetăţii, cel mai probabil după ultima. Instalaţia a fost descoperită între
incintă şi zidul interior. De lângă ea şi din ea a fost recoltată o mare cantitate de ceramică
(inclusiv de tip caolin), resturi osteologice provenite de la animale, un fragment de cuţit şi un
fragment de plăsea din os, frumos ornamentată11.
Deşi puţine la număr, instalaţiile descrise mai sus aduc precizări suplimentare în ceea ce
priveşte aspectul cetăţii în diversele sale faze de funcţionare. Durata relativ lungă de utilizare a
cetăţii Caraşova este argumentată, astfel, nu numai pe baza cronologiei zidurilor de incintă, ci şi
pe baza amenajării şi funcţionării unei instalaţii de gătit (posibil două) şi a unei cisterne. Nu în
ultimul rând, amenajările descrise sunt mărturii ale unei folosiri a cetăţii chiar şi după marile
distrugerile suferite în cursul secolului al XVI-lea.
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Planşa 1. 1. Partea superioară a cisternei; 1. 2. Aspect din interiorul cisternei.
Planşa 2. 1. Prelungirea spre nord a S. 2/2001; 2. 2. Partea nordică a S. 2/2001.
Planşa 3. Planul S. 2/2001.
Planşa 4. 1. S. 3/2001: văzută de la nord la sud; 4. 2. Fragment al profilului estic al S.
3/2001.
Planşa 5. Profilul estic al S. 3/2001.
Planşa 6. 1. S. 4/2001; 6. 2. S. 3-4/2001.
Planşa 7. S. 3-4/2001.
Planşa 8. 1. Fragment din S. 2/1998, spre incinta nr. 2; 8. 2. Aspect din partea superioară
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