Observaţii

privind tipologia şi cronologia
f ortificatillor daco-getice cu ziduri
din piatră nefasonată
AUREL RUSTOIV

Evoluţia cercrtărilor privind forlificaj.iilc daco-getice au dus la acumularea
unei vaste informaţii referitoare la caracteristicile acestora. Faptul a permis realizarea unor tipologii 1 de natură să eYidenţieze trăsăturile s1>ecifice diferitelor grupe
de fortificaţii. S-a observat astfel că, în cadrul arhitecturii militare daco-getice,
fortificaţ.iile utilizi'nd ziduri din pialră nefasonată sau sumar fasonată ocupă un loc
important. Aceasta at it datorită numărului lor mare, cit şi implicaţiilor pe care Ic
au în înţei'egerea fenomenelor de ciYilizaţie din spaţiul carpato-bakanic 2 •
încadrarea 1ipologică a fortificaţiilor în discuţie este îngreunată în unele cazuri
de absenţa detaliilor constructive. Faptul se datorează alît publicării incomplete
sau neclare a rezu llatelor cercetări Ier arheologice, cit şi faptu lui că, într-o serie de
staţiuni arheologice, inwstigaţiilt• sînt în curs de desfăşurare. în această ordine de
idei pot fi aminlile fortificaţ.iile de la Botevgrad (Bulgaria) 3 , :Uiercurea-Ciuc.Jigodin I şi III (judeţul Harghita) 4 , Orlo\"ka (Republica !\IoldoYa)5 , Piatra-Neamţ
Cozia (judeţul Ncamţ) 6 , J>rrslav (Bulgaria)7, Saciova (judeţul Covasna) 8 , Satul Nou-Valea lui Voicu (judeţul Constanţa) 9 , Sevlieni (Bulgaria) 10 , Sighişoara (judeţul
Mureş) 11 , Trojan (Bulgaria) 12 •

Tipologia. Tipul I îl reprezintă fortifiea!.iile cu ziduri din piatră nefasonată
avind rolul de ,.armare·' sau susţinere a mantalei \·alurilor de pămînt. În cadrul
acestui tip se pot dis I inge mai multe variante constructive. La Ciceu-Corabia
(judeţul Bistriţa-Năsăud) 13 , zidul este construit în zona exterioară a valului, în
pantă, avînd rolul de a susţine manlaua şi de a o feri de alunecări. La Arsura
(judeţul Yaslui) 14 valul de pămînt este construit peste un zid din bolovani de riu.
La Cotnari (judeţul Iaşi) 15 se constată aceeaşi ridicare a valului peste o substrucţie
din piatră nefasonată. 1n timp ce pe anumite porţiuni ale fortificaţiei construcţia
este mai simplă, in altele ea este mai complexă, constind din ziduri cu două paramenle şi ziduri ce pornesc perpendicular de pe zidul principal. De asemenea, se
constată o largă utilizare a materialului lemnos. în toate cazurile menţionate, fortifiraţiile sînt prevăzute şiru puternice palisade. La Arsura şi Colnari, stîlpii acesteia se sprijină direct pe zidurile de ,.armare··ta.

Tipul II este constituit de fortificaţiile cu ziduri construite prin dispunerra
pirlrelor 1111a peste alta pe întreaga lăţime şi lungime a zidurilor. De asemenea, ele
reprezinlă elementul defensiv principal, fără a mai fi înglobat în cadrul unui val.
O primă variantă a acestui tip o constituie zidurile care prezintă o suprastructură
din lemn şi pămînt (palisadă). Singurul exemplu cert este atestat la Cîmpuri Surduc-punctul „La Mănăstire" (judeţul Ifonedoara) 17 • A doua variantă cuprinde zidurile cărora nu li s-a adăugat pe verticală suprastructura din lemn şi pămînt: Casinu
Nou (judelui Harghita) 18 , Covasna (judeţul Covasna)lD, Cugir (judeţul Alba) 20 ,
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răsplndirii fortificaţiilor daco-getice cu ziduri din piatră nefasonată. I- V - tipuri
constructive; VI - fortificaţii nclncadrabilc tipologic. Lista localităţilor: 1. Arsura; 2. 13otevgrad; 3. Casinu Nou; 4. Certigrad; 5. Cetăţeni; 6. Ciceu-Corabia; 7. CioC'lovina: 8. CimpuriSurduc; 9. Costeşti-Blidaru; 10. Cotnari; 11. Covasna; 12. Cugir; 13. Divici; 14. Ghindari;
15. Piatra Roşie; 16. Miercurea Ciuc-Jigodin I; 17. Miercurea Ciuc-Jigodin III; 18. Moineşti;
19. Orlovka; 20. Piatra Neamţ-Bîtca Doamnei; 21. Piatra Neamţ-Cozia; 22. Polovragi;
23. Prcslav; 24. Racoş; 25. Racu; 26. Saciova; 27. Satu Marc; 28. Satu Nou; 29. Scvlicvo;
30. Sighişoara; 31. Şeica :\Iir:i; 32. Sumen; 33. Trojan; 34. Zetea.

Fig. 1. Harta

Ghindari (judeţul Mureş) 21 ,Racoş (judeţul Braşov) 22 , Hacu (judeţul Harghita) 23 ,
Şeica Mică (judeţul Sibiu) 24 , Sumen (Bulgaria) 25 , Zetea (judeţul Harghita) 26 • N-ar
fi exclus însă ca unele din aceste fortificaţii să fi prezentat caracteristicile constructive ale primei variante, urmele construcţiilor din lemn nemaiputînd fi surprinse
arheologic.
Tipul III este reprezentat de zidurile avind două paramente de piatră şi
emplecton de piatră şi pămînt. Prima variantă o constituie fortificaţiile unde s-a
constatat existenţa pe ziduri a palisadelor de lemn şi pămînt: Piatra Neamţ-
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Bitca Doamnei (judeţul N'camj.) 27 şi Polovragi-Cetăţuie (judeţul Gorj) 28 1n alle
Jocuri, acestea palisade nu au fcsl semnalate: Certigrad (Ilulgaria) 29 , Cclăjeni (judeţul Argeş) 30 , .\Ioineşti (judeţu I Bacău) 31 . În sfirşil, la D iv ici (judeţu I Caraş
Severin)32 paramentul exterior ltl zidului de piatră esle sprijinit de un rînd de
birne înfipte veri ical şi care sus[ineau probabil bîrne dispuse orizon la I. Blocurile
paranwntelorexlerioare ale forlificaţiilor încadrate în acest tip sînl - de regulă
fosonrite sumar oglindind o anumită grijă în executarea lor.
Tipul IV - fortificaţ.ii cu ziduri din piatră susţinute şi înglobate în conslruc~ii d(· lemn, cum este cazul probabil la Satu Mare (oraşul Odorheiu! Secuiesc,
jnrlr!Pl Jforghila) 33 , pe o porţiune a incintei a doua ·a relăţii de la Piatra Roşie
(jude! u I l fllnedcura) 31, ca şi la fortifica! ia liniară de Ia Cioclovina (judeţul Hunedoarc1)~5. in razul acestui 1 ip esle vorba, foarte probabil, de adaptări locale ale ,.zidurilor din pămint şi lemn" _cunoscute în unele aşezări şi cetăţi dacice 3n.
Tipul Y - rnnstrucţia în ,.tablă de şah" de la „cazematele" incintei a doua
din ce1att•a daciră de la Costeşti-Blidaru (judt>!ul Hunedoara) 37 •
Cronoloyia. Deşi dalarea precisă a diferilelor tipuri de coustrucţii din piatră
este dificilă (în condiţiile în care elementele necesare nu sînt astăzi foarte
nun:eroase), se poate surprinde însă o anumită evoluţie cronologică. Zidul de la
Ciceu-Corab ia aparţinînd tipu lui I a fost datat în HallstatL-ul m ij Ioeiu . .Fortiţicaţ ii le
de la .\rsura şi Colnari şi-au inceput existenţa în llallslall-ul tîrziu, fiind utilizate
pînă in Lat cne-u I mijlociu. După această dată nu mai sint documentale (deocamdată)
eonsl rur! ii de arrsl fel.
Tipul li se incadrează între limite cronologice foarte largi. Astfel, la sud de
Dunărr nivelul getic al fortificaţiei de la Sumen a fosl datat intre secolele V-III
i.e.11. E.~te posihil ca fortificaţiile de la Sevlie\'o şi Trojan, datate în aceeaşi perioadă stt apaq ină aceluiaşi tip constri1et iv. Aceste cel ăţi îşi încetează existenţa
nefo,cnată
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Fig, 3. Evolu!ia cronologic:l a tipurilor de
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probabil o dată ru invazia reltiră în Ilakani, în prima jumătate a secolului al
III-iea î.c.n.
în zonele nord-dunărene, fortificaţiile de lipul II au fost daLale în secolele
I î.e .n. -I e.n., sfîrşind la izbucnirea războaie lor daco-romane 38 •
Tipul III, prin caracteristicile constructive, poate fi datat ceva mai tîrziu
decîl tipul anterior. în cazul fortificaţiilor de la Piatra Neamţ-Bîtca Doainnei şi Divici s-a constatat faptul că zidurile de piatră suprapun fortificaţii mai
vechi (al căror început a fost datat în secolul al II-iea î.e.n., respectiv secolul
I î.e.n.), iar la Cetăţeni materialele arheologice cele mai timpurii aparţin secolului
al II-iea î.e.n. Fortificaţiile de la Polowagi au cunoscut de asemenea două faze,
zidurile fiind ridicate în ultima fază, iar cetatea de la Certigrad, aflată pe versantul nordic al Munţilor Balcani, prezintă două faze de construcţ.ie cu ziduri de
piatră, datate în Latene-ul tîrziu şi sfîrşind după cucerirea romană (fără precizări
cronologice mai detaliate). În sfirşit, cetatea de la Moineşti, unde cercetările au
debutat recent, a fost dalată în secolele I î.e.n.-I e.n. Se poate observa faptul
că .în cazul zidurilor de tip III, construirea lor s-a realizat de obicei în faza cea
mai tirzie a fortificaţiilor. La Piatra Neamţ.-Bitca Doamnei, Polowagi, Cetăţ.eni şi
Divici există turnuri-locuinţă sau curtină realizate din piatră nefasonată. Acest gen
de construcţii au apărut în Dacia după supunerea cetăţilor greceşti de la Pontul
Euxiri, deci de pe la mijlocul secolului I î.e.n. 39 • Prin urmare, zidurile de tip III au
fost ridicate cel mai deweme după mijlocul secolului I î.e.n. şi conslituie ,.replici"
alf' construcţiilor asemănătoare, dar realizate din blocuri de calcar fasonate, din
zona capitalei statului dac. Din această perspectivă, fortificapa cetăţii de la
Moineşti trebuie datată după mijlocul secolului I î.e.n. Concludente în acf'st sens
sînt nu numai tehnica de construcţie a zidului, ci şi caracterul acesLei cetăţi. Avînd
dimensiuni foarte mici, fortificaţia de la 1\foineşti a avut rosturi militare-strategice
clare, încadrindu-se în sistemul defensiv al stat.ului dac 40 • în ceea ce priveşte cetatea de Ia Certigrad, deşi una dintre construcţiile din piatră din interiorul incintei
poate prezenta un turn-locuinţă (fiind datat în Latene-ul tirziu), datarea ei poate
fi coborîtă în prima jumătate a secolului I î.e.n., avînd în vedere faptul că în
zona respectivă influenţele elenistice în arhitectură pătrund mai devreme 41 •
Fortificaţiile din lemn şi din piatră nefasonată aparţinînd tipului IV au fost
datate în Hallstalt-11! mijlociu (Satul Mare-jud. Harghita) şi în secolul I c.n., dacă
nu cum,-a spre sfîrşit.ul lui (Piatra Hoşie-incinta a doua, Cioclovina). Numărul
mic de fortificaj.ii apar(inînd acestui tip se poate explica prin faptul că este vorba
de o adaptare la condiţiile locale a „zidului din pămînt şi lemn'' cunoscut în mod
cert în spaţiul daco-getic din prima jumătate a secolului I î.e.n. (dacă nu cumva de
la sfîrşitul secolului al II-iea î.e.n.) 42 . Este vorba de fortificaţiile de la Arpaşu de
Sus (faza a II-a) 43 , Costeşti-Cetăţuie (faza I) 44 , Galaţi-Barboşi 45 , Liubcova (faza a
II-a) 46 , Piatra Neamţ-Bîtca Doamnei (faza 1) 47 , Sărăţel 48 •
în sfîrşit, construcţia în „tablă de şah" de la Costeşti~Blidaru II, aparţ.inînd
tipului V, a fost datată în secolul I c.n., mai probabil spre sfîrşitul lui, şi denotă
adoptarea unei soluţii tehnice locale, neîntîlnită în alte părţi.

Considera/ii finale. Fortificaţiile daco-getice din piatră nefasonată ilustrează
unor aspecte arhitecturale tradiţionale, cît şi manifestarea unor
influenţe mediteraneene. Astfel, alături de „zidurile din păm înt şi lemn " 49 , fortificaţiile discutate constituie un element de „permanenţă" în arhitectura spaţiului
locuit de daco-geţi. Se pare că cea mai timpurie construcţie de acest fel este cea de Ia
l\Iănăstioara-Fitioneşti (judeţul Vrancca) 50 aparţinînd culturii 1\fonteoru. Situaţia
este însă ciudată, neavînd alte analogii semnificative pentru epoca respectivă.
Oricum, începînd cu Hallstatt-ul mijlociu, zidurile din piatră nefasonată încep să fie
relativ mai răspîndite, iar din secolul al V-lea î.e.n. se constată zonarea modalităţii
atît

existenţa

1~3

de utilizare în cadrul sistemelor defensive: la sud de Dunăre constituie elementul
de fortificaţie principal în cadrul cetăţilor unde sînt semnalate, în timp ce în spaţiul nord-danubian au rolul de a susţine umplutura valurilor de pămînl. În secolele
I î.e.n.-I e.n., acest gen de fortificaţii cunoaşte cea mai mare extindere pe actualul
teritoriu al României.
1n ceea ce prinşte influenţele mediteraneene în arhitectura daco-getică, acestea
au debutat încă în secolele IV-III î.e.n. Este vorba de fortificaţ.iile din cărămizi de
la Coţofenii din Dos 51 şi Bîzdîna (judeţul Dolj) 52 , care denotă manifestarea unor
influenţe sudice nu numai în ceea ce prinşte materialul de construcţie folosit, ci şi
în cel al tehnirii de realizare a zidurilor 53 • Preluarea unor lehnici şi concepţii
constructive din lumea greacă este proprie pentru acelaşi orizont cronologic şi
spaţiilor locuitr de celţi 54 , traci sudici 55 sau iliri 56 • De asemenea, este semnificativ
faptul că, in perioada respectivă, zona Dunării, locuită de daco-geţi, intră în sfera
acţiunilor politice ale lumii mediteraneene (persane, macedoneene sau elenistice) şi
prin aceasta în atenţia istoriografiei ani ice. Or, aceste contacte .. po I it ice" au fost
precedate tocmai de schimburile culturalr, dintre care influen!rle manifestate în
arhitectura mii itară reprezintă doar un aspecL parlicular.
Aportul grecesc la arhitectura daco-getică a devenit substanţial în epoca statului57. De acest aporL nu sînt străine nici construcţiile cu ziduri din piatră nefasonată. Ne referim la cele de tipul III. Este evident că anm de-a face în acest
caz cu transpunerea unor procedee elenistice în tehnici locale, însă nepreluate direct
din lumea greacă, ci de la Sarm izegetus:J. Ticgia. Concludent în acest sens este şi
fapt ul că ziduri de tip III au fost descoperile numai în cetăţi aflate în cadrul sistemului defensiv al statului dac 58 •
În sfirşit, în interpretarea fortificaţiilor daco-getice cu ziduri din piatră nefasonată nu trebuie pierdut din vedere uriaşu I volum de muncă necrsar la ridicarea
acestor construcţii 69 • De asemenea, ele denotă înaltele cunoştinţe tehnice pe care
trebuie să le fi avut meşterii şi arhitecţii daci. încă în antichital(\ Vitruvius arăta
că „ştiinţa arhitectului e întovărăşită de numeroase cunoştinţe şi de învăţături
variate ... Ea se naşte din practică şi din teorie" 60 •
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Observations sur la typolo11ie et la
chronolo11ie des f ortifications daco-11etes
aux murs de pierre seche
RESC~1f~

Dans le cadrr de I 'architecture militaire daco-gcte Ies forlificatons aux murs
de picrre scche ocrupen1 une place importante. En fonction de la forme de construcl ion de ces murs, on j)l'Ul dislinguer plusieurs typcs de forlifica1ions: I-des
fortificat ions aux murs ayanl le ri'ile de soutenir des rl'plis de lerrain fort ifir; II-des
forlificatious aux murs enlicrement bâlis en blocs de pierre sec he; III-des fortifications aux murs ayanl deux paremenls de pierre el du rrmplissage de pierre et de
terre; IV-des fortifications de pierre pour lesquelles on ut ilise aussi une infrastructure de bois; V-le mur en forme de „tableUe d'rchccs" de la forteresse dace de
· Costeşti-Blidaru (dc;p. de Hunedoara).
Les forlifieations appartiennenl au premier type et s'encadrent chronologiquemenl entre Ies VJic -JIIe sil\cJes avant nolre ere. Les forlificalions du deuxicme
type onl rtc dalres au sud de Danubc cntre Ies ve --JJie sicrles avanL notre ere
et au nord du Danube cntre le premier siccle avant notre he et le premier siccle notre ere. Les forlificalions du troisieme 1ype onl apparu apres le milieu du premier
siecle avani notre ere ayant rtc influencees par I'arehilecture grecque. Les forlifications du quatrieme type se rencon1rent sur toutc la dun>e de I 'cpoque du fer et
le mur du cinquieme type est dale au premier sil·cle nolre ere.

