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Un modiolus descoperit în cetatea dacică de la Costesti-Cetătuie
(jud. Hunedoara)
.

Maşinile de aruncat erau necunoscute în
Grecia epocii războiului peloponesiac. Ele au
fost inventate în jurul anului 400 a.Ch. în oraşul
grecesc Syracusa de către "inginerii" adunaţi
din toată lumea greacă de către Dionysios cel
Bătrân, ce se pregătea să atace Cartagina' .
Prima lor întrebuinţare consemnată d e istorie
este legată de asediu! de Ia Motya (Sicilia) din
anul 397 a.Ch., când maşinile de război şi-au
dovedit din plin eficacitatea2.
Plinius atribuia invenţia când fenicienilor,
când cretanilor, când sirienilor fără să fixeze o
anume dată pentru descoperireJ.
Î n prezent este unanim recunoscută "pater
nitatea " grecilor asupra maşinilor de război4,
ştiut fiind faptul că romanii au împrumutat de
la ei toată artileria5.
Maşinile de război activate cu arcuri de tor
siune (resorturi) - tormenta - au fost inventate
încă din epoca elenistică şi vor fi folosite până
în epoca lui Augustus, când Vitruvius îşi scria
opera şi chiar după aceea6. Către anul 100 p.
Ch. romanii vor reproiecta sistemul de propul
sare torsionată, construind aşa numita cata
pultă de campanie, folosită pentru prima dată
în războaiele lui Traian contra dacilor. Uşor de
demontat, noul sistem permitea înlocuirea,
chiar şi în timpul luptei, a resortului stricat cu
unul de rezervă?.
Maşinile de război cu arcuri de torsiune (tor
menta), în funcţie de ce se arunca cu ele, săgeţi
sau "mingi" (sfere) de piatră, au fost împărţite
în două categorii: catapulte şi scorpioni şi
respectiv baliste şi onageris.

.

fiind deformată parţial de arderea secundară,
foarte probabil într-un incendiu puternic.
Dimensiunile ei sunt următoarele: diametru!
total este de 1 5,2 cm, diametru! gurii este de
8,4 cm, iar înălţimea de 3,9 cm. Mai este vizibil
unul din cele două lăcaşuri pentru fixarea pe
mijloc a scoabelor (lamelor) de fier, denumite
de greci i:m(v)'iâc.; (i:m(V)'i:.;. iâo.;).
Ea reprezintă unul din cei patru modioli de
bronz cu care era prevăzută o catapultă.
Cum este şi firesc, din structura lemnoasă a
unei catapulte, în marea majoritate a cazurilor
nu se mai păstrează nimic, în schimb compo
nentele metalice se conservă deseori foarte
bine. Cel mai comun dintre ele este acest modi
olus. Î n 1 964, Ia traducerea în limba română a
lucrării lui Vitruvius9 s-a folosit termenul de
bucea to. E. W. Mardsen a introdus în literatura
de specialitate ( Greek and Roman A rtillery 1.
Historical Development, Oxford 1969; Greek
and Roman A rtillery Il. Technical Treatises,
Oxford 1 97 1 ) termenul de "washer" pentru
acest tip de piesăl l . La fiecare capăt al arcului
de torsiune (resort) se afla câte un astfel de
modiolus (fig. 4b) pentru a asigura elasticitatea
legăturii de corzi bine răsucite (erau confecţio
nate din păr de cal sau tendoane ). De aceea
pentru cele două braţe ale catapultei se aflau
întotdeauna patru modioli, câte doi pentru
fiecare arc (fig. 4a). Î n foarte multe cazuri s-au
descoperit grupuri de câte patru modioli iden
tici. Din cei aproximativ 60 de modioli antici
cunoscuţi până acum, cu excepţia celor de la
Lyon care au fost făcuţi din fier, restul au fost
confecţionaţi din bronz12.
U rme ale catapul telor anticen au fost
descoperite Ia Gomea şi Orşova - România,
Sunion şi Ephyra (fig. 5b) - Grecia, Cremona 
Italia, Auerberg - Germania, Ampurias (fig.
Sa), Azaila, La Caridad - Spania, Bath şi
Elginhaugh - Marea Britanie, Lyon - Franţa,
Pergamon - Turcia, Hatra - Irak, Pityus Georgia, Mahdia - Tunisia, Sala şi Volubilis Maroc.
Prezenţa unei astfel de maşini de război
într-o cetate dacică, mai ales că este vorba

X

Cercetările arheologice efectuate de-a lun
gul anilor în cetatea de la Costeşti-Cetăţuie
(fig. 1) au dus Ia descoperirea, pe lângă mate
rialul obişnuit, şi a u nor piese deosebite.
Printre acestea se numără şi cea care va face
obiectul articolului de faţă.
Piesa pe care o vom prezenta în rândurile ce
urmează face parte din colecţia Muzeului
Naţional de Istorie a Transilvaniei şi poartă

despre una situată în imediata apropiere a
capitalei reg at u l u i dac, nu trebuie să ne sur
prindă. Este adevărat că ea poate fi pusă pe

numărul de inventar VD. 2656.

Confecţionatâ din bonz m asiv piesa (fig. 2 şi
fig. J) nu mai an: în LolaliLate forma i n iţi al ă ea
,

,
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grosimea foarte mare a zidurilor oblice şi per
pendiculare putea permite folosirea maşinilor
de război. Î n cetatea de la Băniţal9 platforma
de luptă a fost amenajată direct în stânca
masivului şi era mărginită în partea inferioară
de către un zid. Amenajarea de platforme de
luptă la unele din fortificaţiile dacice din zona
Sarmizegetusei Regia, presupune automat
folosirea maşinilor de război.
Şi în sfârşit, dar nu în ultimul rând folosirea
maşinilor de război de către daci ne este con
firmată şi de una din scenele de pe Columna lui
Traian20: este vorba de scena LXVI = 52-54,
cunoscută sub denumirea de contraofensiva
dacă. Î n prima jumătate a acestei scene (fig. 6)
sunt prezentate catapulte folosite de către sol
d aţii romani, inclusiv astfel de maşini
amplasate pe zidurile unei fortificaţii romane.
Î n cea de a doua jumătate a acestei scene (fig.
7) unde este figurată lupta care a început prin
tre copacii desi ai unei înălţimi împădurite,
sunt redaţi oşteni daci venind dinspre o cetate
de lemn cu palisade, deasupra cărora doi
comati mânuiesc o catapultă de acelaşi tip cu a
romanilor. Faptul că maşinile de război folosite
de daci sunt identice cu cele folosite de romani
nu trebuie să ne surprindă; unele dintre ele au
fost capturate de la armata lui Cornelius
Fuscus şi găsite apoi de împăratul roman la
sfârşitul războiului din 101-102 p. Chr. aşa cum
relatează Cassius Dio21: "Traian a ocupat
munţii întăriţi şi a găsit acolo armele, maşinile de
război cucerite, precum şi steagul luat de la
Fuscus", iar altele, foarte probabil, au fost
făcute de către meşterii primiţi de către regele
dac de la împăratul Domitian.
Toate acestea ne determină să considerăm
piesa de faţă parte componentă a unei maşini
de război, respectiv catapultă, folosită de către
oştenii daci pentru apărarea cetăţii de l a
Costeşti - Cetăţuie.

seama actiunilor binecunoscute ale armatelor
romane în această zonă de la începutul sec. II
p. Chr., dar vom vedea că există suficiente
argumente care să pledeze în favoarea opiniei
că ea a putut fi utilizată de către oştenii lui
Decebal.
Ne referim în primul rând la locul de
descoperire. Î n această cetate (fig. 1 ), între bas
tioanele 1 şi Il, pe un pat orizontal, anume
amenajat în stânca masivului, s-a construit un
zid care formează un unghi obtuz. De pe para
mentul lui pornesc alte ziduri scurte care se
înfig în stânca din spate. Rostul acestor con
traforturi era probabil de a susţine planşeu! de
lemn al unor platforme de luptă, iar "încăpe
rile" pe care le formau erau folosite pentru
depozitarea proviziilorl4.
După cum relatează Cassius Diol5, în con
formitate cu stipulaţiile păcii din 89 p. Chr.
încheiate între Decebal şi Domitian, regele dac
devenea rege clientelar Romei şi era obligat să
renunţe la politica externă proprie, dar primea
subsidii în bani şi "meşteşugari de tot felul, şi
pentru timp de pace şi pentru timp de război. . ".
Descoperirile arheologice ne-au demonstrat
clar că Decebal a profitat din plin atât de sub
sidii, cât şi de meşterii primiţi realizând cu aju
torul lor mai ales importante lucrări de fortifi
care a regatului său şi cu precădere a zonei ca
pitalei, conştient fiind de faptul că războaiele
cu romanii sunt doar la început.
Aceste lucrări de fortificare au presupus şi
amenajarea de platforme de luptă Ia unele din
tre fortificaţiile dacice. Î n afară de cea de la
Costeşti-Cetăţuie, pe care am amintit-o anteri
or şi care se sprijină doar parţial pe zidurile ce
sunt perpendiculare pe cele de incintă, astfel de
p latforme au fost amenajate la Costeşti Blidaru l 6, Grădiştea de Munte - Dealul
Grădişteil7 (în aceste două cazuri ele sunt spri
jinite în întregime pe ziduri ce sunt perpendi
culare pe cele de incintă), iar la Cioclovinals
.

Gabriela Gheorghiu
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Lista ilustraţiilor
Fig. 1 - Cetatea dacică de la Costeşti - Cetăţuie, plan: 1 - val şi palisadă, 2 - zid, 3 - scară, 4 turn
de veghe, 5 - bastion, 6 - sanctuare, 7 - palisadă, 8 - cisternă, 9 - turn locuinţă (după L Glodariu).
Fig. 2 - Modiolus, Costeşti - Cetăţuie
Fig. 3 Modiolus, Costeşti - Cetăţuie
Fig. 4 - a. Reconstituirea catapultei de la Lyon (după M. Feugere, 1993, apud D. Baatz, M.
Feugere 1981); b. Principiul de funcţionare al unei maşini de luptă cu torsiune (tonnentum) după
M. Feugere, 1 993, apud D. Baatz, 1 985)
Fig. 5
a. Modioli descoperiţi la Ampurias
Spania (după http://home.tonline.de!home/d.baatz/catfind.htm - 10.10. 2003.) b. Modioli descoperiţi la Ephyra - Grecia (după
http://home.t-online.de!home/d.baatz/catfind.htm - 1 0. 1 0. 2003.).
Fig. 6 - Columna lui Traian - scena LXVI (după C. Cichorius).
Fig. 7 - Columna lui Traian - scena LXVI şi scena LXVII (după C. Cichorius).
-

-

Abbildungsliste:
Abb. 1 - Die dakische Festung von Costeşti - Cetăţuie, Grundriss: 1 - Wall und Palissade, 2 Mauer, 3 - Treppe, 4 Wachturm, 5 - Bastei, 6 - Heiligtiimer, 7 - Palissade, 8 - Zisteme, 9 - Wohntunn
(nach L Glodariu).
Abb. 2 - Modiolus, Costeşti -Cetăţuie.
Abb. 3 - Modiolus, Costeşti -Cetăţuie.
Abb. 4 - a. Die Rekonstruktion des Katapultes von Lyon (nach M. Feugere,1993, apud D. Baatz,
M. Feugere 198 1 ) ; b. Das Funktionierungsprinzip einer Kriegsmaschine mit Torsion -tormentum
(nach M. Feugere,1993, apud D. Baatz, 1 985).
Abb. 5 - a. Modioli aus Ampurias - Spanien (nach http://home.t-online.de/home/d.baatz/
catfind.htm - 10.1 0. 2003.) b. Modioli aus Ephyra - Griechenland (nach http://home.t
online.de/home/d.haatz/catfind.htm - 1 0.10. 2003.).
-

Abb. 6 - Trajanssiiulc- Szcnc LXVI (nach C. Cichorius).
Abb. 7 - "lrajanssăule- Szene LXVI und Szene LXVII (nach C. Cichorius).
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Zusammenfassung

Ein in der Dakischen Befestigung von Costeşti-Cetăţuie
(Kr. Hunedoara) Entdeckter Modiolus
In der Befestigung von Coste:;ti-Cetăţuie wurde einer der 4 modioli die in einem Katapult eingebaut waren gefunden. Das
bronzene Stiick ist teilweise durch sekundăren Brand, wahrscheinlich infolge eines heftigen Feuers, verformt.
Die Verwendung seitens der Daker von Kriegsmaschinen ist durch das Vorhandensein der Kampfplattformen in einigen
Festungen (Băniţa, Costeşti-Cetăţuie, Costesti-Blidaru, Grădistea de Munte - Dealul Grădistei) und auch durch die Trajanssăule
in der Szene LXVI belegt.
Das Vorhandensein einer Kriegsmaschine in einer dakischen Festung kann entweder mit den dem Dekebal infolge des
Friedensvertrags des Jahres 89 n. Chr. angebotenen Handwerkem aus dem Rămischen Reich in Vt?rbindung gebracht werden, oder
als eine von den Dakem wăhrend der Kămpfe vom Ende des l. Jh. n. Chr. erbeutete Kriegsmaschine angesehen werden.
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