CETATEA DE LA PESCARI

Pe malul Dunării, mai

JOS

cu 7 km faţă de Moldova V cehe este

aşezată comuna Pescari, ai cărei locuitori, date fiind şi condiţiile geografice se ocupă cu agricultura, creşterea vitelor şi pescuitul. Străbunii lor

erau originari din Oltenia, de unde au pleciat spre Banat, aşezîndu-se mai
întîi la Vidra Sacă (Valea Radimei), în anu.Jl 1784. După un scurt popas
petrecut aici au pornit mai departe în anul 1798, stabilindu-se pe locul
numit Alibeg, situat ou 2 km spre nord faţă de actualia aşezare, unde au
fost mutaţi în mod forţat în anul 1850 de către generalul conte Coronini,
devenit apoi guvernator al Banatului între anii 1851-1859 1 • După patronimicul acestuia localitatea s-a nu:rnit Coronini pînă în anul 1B64, cinci i-a
fost schimbat toponimicul în Pescari, amintind în felul acesta una dintre
îndeletnicirile locui tarilor ·comunei.
!n capătul estic al satului, acolo unde Dunărea îşi uneşte cele două
braţe ce înconjoară ostrovul Moldova-Nouă, se situează botul de deal
numit de ·către localnici „Culă"~ (fig. 1). Toponimicul este atribuit, probabil, de către locuitorii satului, după aşezarea lor pe malul Dunării, cînd
s·e mai păstrau - ca de altfel şi astăzi. - zidurile ruinate ale cetăţii de
piatră, pomenită în documentele medievale sub denumirea de Zenthlazlowara:i. Acest pinten de deal ce înaintează pînă la malul Dunării şi se
ridkă cu cca 40 m faţă de nivelul apei este prevăzut spre vest şi sud cu
pante abrupte, aproape inexpugnabile. Pe partea estică panta destul de
lină coboară înspre un pîrîiaş care izvorăşte dintre dealurile situate în
zona de nord-est a cetăţii. În partea de nord, botul de deal a fost separat
de restul masivului deluros, în mod artificial, printr-un şanţ săpat în
stînca nativă adînc de cca 6 m şi 1at de 10 m (fig . 2). Punctul acesta are
o minunată poziţie strategică, ţinînd sub supraveghel'le întreg malul iugoslav pină dincolo de ostrov, iar spre vest, cursul Dunării pînă la o distanţă
de peste 20 km. Doar în josul fluviului, vederea este împiedecată de
1

Ioan Lotreanu, Monografia Banatului, voi. I, p. 146-147.
Cuvîntul „culă" derivă, probabil, de la turcescul „Cule" (turn, cetate) şi se întîlneşte
în Oltenia ca de altfel şi în Banat. Nu este exclus ca locuitorii satului în momentul aşezării
lor la Coronini să fi întîlnit toponimicul la locuitorii din satele învecinate şi să-l fi adoptat.
3
C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, II, p. 432 ; Pesty Frigyes,
Krasso vdrmegye ti.irtenete, II/2, Budapesta, 1885, p. 208.
2
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Cetatea de la Pescari (vedere ge nerafă)
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Fig. 2 -

Sanţul
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apărare

de pe latura de nord.
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culmile stîincoase, ·CalI'le nu p&mit o isupraveghere ia malului opus, d cit la
o clistanţă de 1-2 km.
Unei.le v·estiigii datînd dintr-o epocă mult anterioara ·cetăţii de pia tră ,
printre care m enţionăm eî'teva drahme dyrrha:ohiene 4 , au determinat conduc€tl'ea MUZ'eului judeţean din Reşiţa în c0Laiborar1e cu Muzeul de istorie
al T.rans11vaniei din Cluj să întreprindă în ll11Ili1e mai-iunie 1970, un
sondaj arheologi•c uTmat apoi de două campanii de săpături în anii urmă
tori. lncă înainte de începerea ceroetăriJor aru pllituit fi stabilite în teren
două incinte de zi d'Ul'i, oaI'le închideau o suprafaţă cu cliameitrul mare
de 150 m şi 75 m diametrul 'lTJ.k. Incinta inteirioară, is ituată pe partea cea
mai înaltă a platouliui (un f.el de mamelon), mai păstra, dea•s upra isolului,
în d t eva puncte, fragmente din zidurile mcintei şi de la Ui!le1e din turnurile acestuia. Incint a exterioară era marcată în ter·e n doar printr-o cir.c umvalaţiune, car-e urmărea fidel mamgi..Jltea platoului pe lalturHe de •e st, nord
şi vest (fig. 3).
Cele ·Cinci secţiuni şi două caStete execu t ate în CUI'lsui ·celor .trei campanii amintite au avut drept scop stabhlirea, în linii mari, a planului fortificaţiei d e la P escari, precum 'Şi con•statarea unoT
lemente mai Yechi
de locuire şi fortificare.
1

Fig. 3 -

Conturul incintei exterioare de pe marginea p antelor

4
Monedele au fost găsite de către localnici pe panta dealului învecinat, la o distanţă
de cca 150 m de cetate. Ele se află in colecţia muzeului de istorie al judeţului Caraş-Severin.
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Prin poziţia prielnică - încadrat de pante aibrupte şi avînd în apropiere Silise abundente de apă - platoul a fost locuit şi fortifkaţ din vremuri străvechi. Elemente de fortificaţie anterioare cetăţii de piatră au
fost surprinse în secţiunile I, III şi IV. Acestea apar sub forma a două
nivele de arsură suprapuse, dar separate de un strat de cultW'ă gros de
15 cm (fig. 4). Primul nivel de arsură (cel inferior stratigrafic), păstrează
în punctul maxim o grosime de 0,80 m şi are în conţinut bolovani de
gresie scoşi din şanţul de apărare săpat în rocă pe latura de nord, precum şi numeroase fragmente ceramice hallstattiene. Stratul de arsură, de
culoare rosie, este fără îndoială rezultatul arderii unei palisade duble\
arsura fiind scursă atît spre exterior în şanţul de apărare, cit şi spre interior. Stratul de depunere situat deasupra arsurii are în conţinut fragmente ceramice dacice, din păcate atipice pentru a putea. fi încadrate •cronologic într-o perioadă mai restrînsă. Deasupra acestui strat a fost construită o nouă palisadă care se păstrează sub forma unui al doilea rnivel
de arsură gros de 30 cm, scurs pe o 1lăţime de 9 m (vezi fig. 4). Platoul
are o fază de loouire din epoca hallstattiană, anterioară ridicării fortificaţiei, dovadă stînd ceramica aparţinătoare acestei epoci, care se găseşte
atît pe platou cit şi în cuprinsul primului nivel de arsură.
In S IV au fost dezvelite parţial patru bordeie dacice aparţi:nînd în
două orizonturi arheologice (fig. 5). Trei dintre acestea (1, 3, 4), fac parte
din acelaşi orizont şi pe baza ceriamLcii recoltată de pe podele pot fi atribuite unei perioade cuprinzînd sfîrşitul secolului al II-lea î.e.n. şi secolul I î.e.n. Bordeiul nr. 2 se suprapune peste bordeiul nr. 3 şi face parte
deci dintr-un alt orizont de locuire. Ceramica descoperită în cenuşa vetrei poate fi atribuită secolului I î.e.n. - I e.n. 6 Ţinînd seama de materialul ceramic aparţinind bordeielor cercetate, cele două faze de fortificaţii amintite mai sus pot fi atribuite şi e1e unei perioade cuprinsă între
sec. II Le.n. - I e.n. Locuitorii acestei aşezări întărite, ar putea fi identificaţi ca făcind parte dintre aoei daci, despre care istoricul Florus
afirmă cum că stau aninaţi in munţi de unde, sub comanda regelui Cotiso, de citeori Dunărea îngheţată lega cele două maluri, obişnuiau să
năvălească şi să devasteze ţinuturile vecine cu Dunărea i. Distrugerea ultimei faze a fortificaţiei, ·ar putea fi pusă în legătură cu campaniile de
pedepsire a dacilor întrieprinse în vremea domniei împăratului Augustus
sau cu războaiele de cucerire a Daciei, în urma cărora aşezarea a fost
părăsită, din moment ce nu avem nici un indiciu al locuirii platoului în
epoca stăpînirii romane.
Peste fortificaţia dacică distrusă a fost ridi,cat un val de pămînt vizibH în profilul secţiunilor I, III şi IV, într-o formă foarte ap1atizată, din
O asemenea palisadă dublă alcătuită din două rînduri de pari a fost înregistrată la
in Munţii Orăştiei. Vezi C. Daicoviciu, Aşezările dacice din Jv'funţii Orăştiei, Ed.
Acad. R.P.R., 1951, p. 9; 14.
6
Mulţumim şi pe această cale colegului Ioan Glodariu pentru informaţiile preţioase puse
la dispoziţie referitoare la ceramica dacică. •
7 Cf. JstRom I, p. 289.
5

Costeşti,
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secţiunii

I

sol vegetal
nivel d e dă rîm ă tură
nivel d e dărîmătură
nivel de construcţie a incintei exterioare.
valul prefeudal apla tizat
nivel d e arsură (a d oua fază a palisadei dacice).

argilă.

nivel de arsură (prima fa ză a palisadei dacice).
strat de cultură.
sol terţia r .
zidul incintei exterioare.
cărbune.
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car,e cauză nu putem face precizări referitoare la tehnioa de construcţie
a acestui val8 (vezi fig. 4). De .a semenea în srtaidiul actual al oerc.etărilor
nu putem preciza cu oertitudine momentu1 constnuirii valululi în 1al oărui
conţinut se află fragmente ·c eramice daci<0e, dt şi unele decorate cu reţea
de linii întretăiate şi 1Just11uite mecanic, databile în 1Sec. V-VI9 (fig. 6, c).
Urme de locuire aparţinînd veacurilor VIII-X au fost constatate în S V,

-- -

d

,.,...,_---··"

..a
F ig . 6a, b d - t oc ş i
d - toc

fragmente din buza unui cazan de lut; c -

fragment ceramic (sec. V - VI) ;

bo lţ

şi bolţ

de la poarta ~ A; e -

vîrfuri de

săgeţi

de

arbale tă;

f -

piu ten (sec

"JrV - XVI). j
8 Valul prezintă asemănări cu cel de la iuciuta a III-a a cetăţii de la Dăbîca din prima
a fortificaţiilor. Vezi St. Pascu, Mircea Rusu şi colaboratorii, Cetatea Dăbîca, în ActaMN,
V, p . 259.
~ K. Horedt, Die befestigte Ansiedlung von Moreşti und ihre fruhge schichtliche B edeutung,
în Dacia, I , 1957, p. 303 şi bibliografia ; idem, Untersuchungen zur Fruhgeschichte Siebenburgens,
Bucureşti, 1958, p. 87-11 (fig. 27/5, 7, 9).

fază
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în prezenţa unui strat de cultură situat deasupra orizontului de bordeie
dacice. Aici ia fost descoperită piatra rotativă a unei1 rîşniţe, cu diametrul
de 0,48 m, care zăcea pe o îngrămădke de bolovani, proveniţi probabil
de la soclul pe care funcţionase dşniţa. Alături de rîşniţă, în acelaşi strat
au fost găsite cîteva fragmente de tavă 10 , databile în sec. VIII-IX. In
această perioadă, probabil, a fost ridicat valul de pămînt, mai înalt pe
latura de nord unde platoul era mai expus atacurilor şi mai puţin puternic pe marginea pantelor naturale ce mărginesc cele1alte laturi. Pentru
încetarea functionării valului avem un termen de datare ante-quem, în
prezenţa frag~entelor din aşa numitele oazane de lut pecenege 11 descoperite în S I (m 7), deasupra va1ului aplatizat, imediat sub nivelul de
construcţie al zLdului incintei exterioare (fig. 6 a, b).
1

Fortificaţia

din

piatră

Aşa cum am amintit deja mai sus, fortificaţia din piatră cuprinde
două incinte de ziduri. Incinta exterioară a fost ridicată deasupra valului de pămînt, a cărui coamă a fost amenajată în mod special pentru a fi
aşezată temelia zidului. Acesta urunăreşte fo mod fidel valul, fiind adosat
în pairtea de sud-vest cu turnul nr. 2 de la incinta interioară (incinta II),
iar în partea de sud-est coboară 'În pantă spre Dunăre. Grosimea acestui
zid variază pe toată lungimea lui între 2,80 m - 3 m (vezi plan fig. 7).
Secţiunea II a căzut tangenţial pe poarta de intrare în curtea exterioară
a cetăţii, dar pentru a putea lămuJ.'i si:stemUil porţii, am trasat şi caseta A.

In felul acesta, am putut constata ·că pe latura estică zidul de incintă este
frint im unghi drept pe o di1stanţă de 14 m unde a fost amenajată poarta
de intrare în incinta 1 exteriioară (poarta A). De la primele observaţii
s-au putut constata două faze de funcţionare a porţii. In prima fază avea
o deschidere de 2,85 m, pentru ca ulterior, poarta să 'fie lărgită la 3,80 m,
iar nivelul de că1care rLdicat şi el cu 60 cm. Lărgirea a fost executată prin
iietragerea flancului de est al porţii ,cu 95 cm, partea de jos a zidului ră
mînînd sub nivelul ultim de călcare (fiig. 8). Pe acest nivel, în apropiere
de flancul dr„ept a~ intrării, 1a fost igăsit tocul de fieri al porţii şi bolţul
cu un cap semisferic al uşorului, care se rotea în cavitatea tot semisferică
a tocu1ui (fig. 6, d). Dirnspre şanţul de apărare săpat în stîncă pe latura
de nord duce spre poantă un drum pavat cu pi1atră măruntă, drum care
continuă şi în curtea exterioară pînă la poarta de intrane în incinta
interioară. Flancurile porţii A (de la incinta exterioară), sînt construite
într-o tehnică mult mai îngrijită faţă de restul zidului de incfotă din
10
.
_ P;ntru datarea _!ăvilor portative, vezi: Jaroslav Kudrnac,
Vyzkum na klucovskem
hradzstz, m AR, VI, 19:>4, p. 54-60; idem, Cîteva date noi privind agricultura la slavi, în
A rhM old, I, p. 232, fig. 5.
11
_Pe teritoriul Transilv~niei ş~ Banatului, cazanele de lut atribuite pecenegilor sînt
<latate m sec. XI-XIII, vezi P. Diaconu, Cu privire la problema căldărilor de lut în epoca
feudală timpurie (sec. X-XIII), în SCIV, VII, 3-4, 1956, p. 427, 428.
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F l ancul , stîng al

porţii

A

blocuri fasonalte şi avînd r osturile completate cu cără mi zi romane refolosite. tn timpul ambelor faze de funcţi'Onaire poarta era carosabilă . In
colţul din interior -al flianeului ;stîng se maJ.i. .păstrează o apăa:"ătoare
de roti.
i~ urma observ,aţiiloir fă0ll'te în toiate cele patru secţiuni care au că 
zut perpendicula.r pe zidul de iirucintă exterior, s-a putut con stata că
acesta nu ar,e fundaţie, ci ·e ste aşezat diriect p e val:ul iaplatizat12 . Este c onstruit din piatră brută ise.u sumar fasonată doar în paramen tele zidului şi
prinsă în mortar de o calitate relativ bună . In t1mpul funcţionării , zidu l
a fost prevă zut cu o suprasrtru:ctură de Lemn. Nivelul gros de cărbune
constatat în S I, III, sub nivelul de 'dărîmătu:ră a zidului , nu poate fi
interpretat decît ca rezultat al ,a rderii co'IllStrucţi ei din lemn a zidului
(vezi fjig . 4 şi 5).
Incinta jnterioariă următreşte şi ea în mod fidel marginile mamelonului care domină întreg p1atoul fortificat 'Şi iea atare are un plan n eregulat oa dealtfel şi incinta ex tei1:ioară (fig. 7) . Prin grosimea zidurilo.r de
inci ntă şi prin masivitatea turnurilor de apă·rare, inciilJta exter ioară con12
Ca şi l a cetatea D ăbîca la incintele I ş i II, zidul incintei exterioare de l a Pescari
este riclicat pe valul prefeudal. Tehnica de construcţie şi mortarul sînt de o calitate mai bună.
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stituie o fortăr eaţă aproape in ex pugnabilă. In co'Lţul de suid-est a fost
prevăZiUtă cu un t urn cilindric (nr. 5), 1
a1e 1oă 1riui zid111rli mă so ară în gr10sime
intre 5-5,10 m. !nioăpere a din. interior, de foirrnă circulară, are ur.. diametru de 5 m. Ruin.a turnului, fără a fi fost dezvelit pînă la nivelul d e
călcare, mai păstrează o înăl;;ime de cca 4 m. La mijlocul laturii nordice
a incintei se situe ază UJn turn poligonal iln. exterior şi rp ăt rat în interior
(nr. 1). In p eretel2 de sud al a ce stui tlllrn sînt v izLbite locurile grinzilor de
la tavan ul subsolului în care s e intra, probabil, printr-un chepeng. In
colţul nord- vestic al incintei este plasiart; t uirruulJ nr. 2, de formă pătrată, dar
astfel aşez a t incit of eră Sipre exterii.or unul din colţurile pătratuLuJ. încă
p erile interioare ale .acestor două turnuri a u dimensiunile de 2,85 X
2, 90 m ş,i respectiv 3,45 X 3,25 m, iar g.rosimea zidurilor variază în tre
2,50 X 3 m . Zidul v estic al inc.intei a fost dădi:t pe bUJZa pantei deosebit
de abrupte, îns ă în colţu l de sud-vest unde [panta devine mai
domoală,
a fost ridicat u!Il alt tutrn de dimen'.siuJni mai ma ri
(nr. 3). Din acest tll!rI1' se mai pă treaiză un fragment din colţu l
lui de 6Ud-est, care atinge o înălţime de peste 8 m crng. 9) . A·c esta are
un plan dreptunghiular ou dimeru:iunil;e interiorului d e 7,25 X 4,1 0 m
şi iavînd pe trei laturi ziduri groase de 3-3 ,10 m. P eretele de rU!sărit este
mai subţire, de numai 1,7 5 m şi ie se în rezalit în capătiui nordic cu
1,42 m. !nJ acest perete era ameniaj aită uşa de comunicar.e între t'UJCTl ş i
parterul încăpe rilor dinspre răsărit. D la 1c0Lţul vestLc al t urnului, zidul
de inci ntă c oboară în p antă spre sud pe o lungime rde 25 m şi se tffmină
cu un turn (nr. 4), al cărui plan şi dimensiuni rămîn ia fi' precizate în
CUII'Sul cerce tărilo r v iiJtoare.

F ig. 9 -

Co l ţul

sud-estic al turnului nr 3.
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P1e latura sud -vestică a incintei interioar·e, tî;rutre turnul drcular şi
turnul nr. 3, au fost ri.dkate un sirstem de îin.căpeiri .c u b eciuri dedesubt,
încăperi oare după itoate probalbilităţile serveau drept locuinţă pentru
oomandantU!l cetăţii şi pentru adăpos1tirea .garnizoanei. Slllbsolul şi part erul acestei aripi, 'Ca şi majoritatea zidurilor şi t urnurilor au fost acoperite în întregime sUJb dărimături. Pînă î;n pre:oent o bună parte din
încăp eri, minus beciurile au fost golite rd!e mo1oz, în:cît p utem :re constitui
în linii mari planul 1aioesitora. Astf,el, în partea de sud a turnului cilindric
la distanţă de 8,30 m se ridică o rconstrUJcţi e dreptunghiulară, \Clin ale că rei
dimensiruni nu cunoaiştem dedt lăţimea interfoară de 4,30 m . Încăperea,
(nr. 7) are o i.ntrare pe latU!ra rde nord şi s.e leagă în partea vestică de un
turn pătrat (nr. 6), al 1căru i per,etJe de nord ·e s't e în mod ev1den t 1aidosat
zidului de incinită sud-vestic (vezi p1an, fig. 7) . In ziidul care le agă turnul
cilindric de turnul nr. 6 se sitUJeaiză poarta de intraDe 1n [ndnta interioară
(poarta B), evazată spre interior şi avînd o deschidere minimă de 1,52 m
şi o 'înălţime de 2, 10 m . AtJît pragu1 cît şi 1
aI1Jaaidramentu l porţii au un
profil ·s implu, iar sus ise înoheie c u un ,arc semicircular construit din
bolţairi (fig. 10). In pereţii 1ce flan.1oheaiză poarta se află cite patru goluri,
în sec ţiuni pătrată, în c are se fi JGau drugii de 1emn orizontali , cu scopul
de a întări r ezistenţa porţii (fig. 11). Două din aceste orificii p~as<Ctte în
p eretele din flancul stJînig au o aidîncime de 2, 10 m. In in teriorul acestora
eraru îm pinşi drugii d e lemn pentru a pe:rtrnite deschide.riea porţii, iar [Pentru a m ai uşoară manipulare a acestora, arifidile au fo st ·căptuşH(' cu
seîinduri, ale căror amprente 1au Tlămais impr!imaile în mortar. In spaţiul
porţii înt amenajate trei trepbe de piatră carie 1 cobo1air:ă Î!Il înoă pere1a nr. 8,
de formă aproximatliv pătriată, cu dimensi:unile de 5, 70 X 4,95 m . In peretele de vest a aoestei a, printr-o uşă aşezată asim€fbrio, se intră într-un
coriidor îngust (nr. 9), d e 1,40 m, din carei pe o scară amenajată în oopă1

1
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tul nordic al coridorului se trecea în 'C urtea interioa['ă, unde vor fi <existat unele construcţii, după rCUffi iirudică ce1e două fUillda ţii de zi!dăriie d e COperite 'În S I. Din ,c ariidorul tamintit, prirrutr-o a:lrtă uşă s.e intră în încăp erea
nr. 10 de formă dreptUI11ghiulară, ce comunircă cu turnu1 nr. 3. P e retele
sud-vestic al acestei înoăperi pare a fi ado at turnu1ui rur. 3 (vezi fi.g. 9).
Ar însemna în acest caz oă toată aripa de sud aparţme unei faze ulterioare, lucru de neconceput în •m od logic , deoa"OOce singura poartă de intrare în incinita interioară e află tocmai în .aieeastă ·aripă. D e altfel toţi
pereţii despărţitori ai încăperilor descrise se ţes organic cu zidurile care
mărginesc p e laturile de nard şi sud această aripă şi ca re au grosimi
gale d 2,10 m. Dedesubtul încăperilOT 8 şi 10 de La parter se sibulează
două beciuri, nr. 11 şi 12. Acestea erau 1
a:cop rite ou bolţi cilindri-ce oare
s-au pI'ăibuşit, dar în per ţii de nord 9i suJC! se mai văd foarte clar pomiril
bolţii. Comunicar a între cele două beciuri se făicea printr-o intrare amenajată 5llib coridorul nr. 9, prevăzută cu o boltă pe dublouri. In stadiul
actual al cericetărilor nu putem preciza sistemul de ,comumiaare între subsol şi parter. Accesul din exterior, la nivdul subsolului, era asigurat de
o intrare d eschisă în zidul sudic al beciului (încăperea nr. 12). <Deasupra
parterului se înălţa cel puţin un etaj, duipă OUm\ inidică golurile p entru
grinzile tavanului , viz~bile în fragmentul de zi.d inia:lJt d 8 m, păs trat în
colţ-ul sud-vestic .al încăp er ii nr. 10.
Ca material de <::onistrucţie s-a folosit piatra de calcar şi şist cristalin,
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aflătoar,e din abundentă în imediata vecinătate a cetătii. In cca mai ma1·e
parte a fost utilizată 'pi,atra brută prmsă cu mortar,· doar ia colţuri, la
ancadramente şi la bolţi a fost întrebuinţată piatra fasonată; un calcar
extrem de poros .şi foarte uşor de lucrat. Mortarul rrelativ bun la zidul
incintei exterioare, este de o caHtate excepţională la zidurile şi turnurile
incintei din interior.
Documentele voiibesc foarte puţin despre ceta.rteia de la Pescari. Prima
menţi1.IJ1e o găsim în scrisoarea din 1430 ra regelui Siigismund de Luxernburg13, din care ar rezulta că cetatea a fost construită de către Sigismund
în anu) 1428. După Pesty Frigyes construirea castrului a fost necesară
pregătkii campaniei împotriva turcilor, pentru cucerirea cetăţii Golubaţului de la sud de Dlllilăre, a:flată de scurtă vreme sub s 1 tăpînirea otomană.
Conform înţelegerii dintre Sigismund de Luxemburg şi Ştefan Lazarevici
despotul Serbiei, la moartea acestuia din urmă 17 cetăţi urmau a trece în
posesia Ungariei. In anul 1427 despotul moare, dar căpitanul comandant
de la Golubaţ vinde cetatea turcilor. Campania militară pregătită de Sigismund urmărea alungarea turcilor şi intrarea în posesiunea oetăţii1 4 • Se
pare însă că nu acesta a fost singurul scop pentru oonstruirea cetăţii de
la Pescari şi în orice caz nru cel mai impo~tant, ţinind seama în primul
rînd că o acţiune ofensivă nu necesită neapărat construirea unei fortificaţii. In al doilea rînd, există alte documente ,din ,care rezultă că cetatea
de 1a Pescari a fost ridicată în caidrul tmui prog,ram defensiv. Intre aoeste
docu.mente amintim scrisoarea din 9 oct. 1428 13 , adresaită marelui magistru al ordinului teuton, în care Sigismund îşi făcea din nou cunoscută
voinţa de a ·stabili o linie militară înwe Ungaria pe de o parte, Serbia
şi Valahia pe de altă parte şi de a ceda în acest scop teutonilor, citeva
cetăţi militare pe Dunăre, pentr:u a 1apăra Ungaria 'Împotriva invaziei
otomane. In anul 1430 Sigismund emite „Regulamentul militar pentru
apărarea graniţelor dintre Ţara Românească şi Turcia" 16 • Iată prin urmare o serie de preocupări oe fia1c parte din acelaşi p:mgram, care urmă
reşte construiirea unei linii defensive 1a Dunăre. In acest program s-a
înscris şi construirea cetăţii de la Pescari, mai cu seamă că în acest loc
Dlli!lărea avea un vad de trecere în veri1e secetoase. Documentul din
1430, precum şi scrisoarea adresaită de SLgismund de Luxemburg marelui
magistru teuton, l-a detffil!linat pe Pesty Frigyes la timpul său şi, mai
recent pe Teodor Tripcea17 , isă afirme ,că ,cetatea de la PescaTi ai fost ridicatll în întregime de către regele Sigismund carie spuinie în document:
... cas~r!-'-m nostrum Zenthlcizlowcira vocatum ex ista parte Danubi per
nos edificatum18 . Această formulwe ne determină însă să ne întrebăm
dacă nu cumva Zenthlcizlowara exista încă înaintea construcţiilor intre1

18

Pesty Frigyes, op. cit., p. 208.
Idem, p. 208-211.
16
Hurmuzaki, I/2, p. 553 (doc. nr 463) ; Revista Transilvaniei 1872, p. 273.
11
Hurmuzaki, I/2, p. 567-568 (doc. nr 474).
1
' Theodor Tripcea, Despre unele cetăti medievale din Banat, în Studii de istorie a Banatului, I, Timişoara, 1969, p. 27.
'
18
Pesty Frigyes, op. cit., p. 208.
14
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prinse aici de către Sigismund. In cursul cercetărilor arheologice efectuate la cetate au fost constatate în S IV trei nivele de construcţie (vezi
fig. 5). Primul nivel constructiv, alcătuit din piatră sfărimată, nisip şi
mortar corespunde nivelului de la baza, incintei .e:x;terioare, marcînd momentul construirii zidului şi verificînd în.că odată obser~aţia din S I, cum
că zidul nu are fundaţia adîncită în pămîrnt, ci a fost aşezat direct pe
valul prefeudal aplatizat. Peste acest prim nivel de construcţie a incintei
exterioare se situează un strat de pămint, conţinînd fragmente ceramice
din epoci diferite, ceea ce înseamnă că o parte din pămint a fost iadUJs,
după cum indică şi lentila de argilă din imediat.a apropiere a zidului.
Urmează stratigrafic un nou nivel de construcţie gros, în apropierea zidului de 25 cm, nivel ce constituie o fază de reparaţii 19 • Pesty Frigyes.
atribuind regelui Sigi·smund construirea cetăţii, precizează că cetatea n-a
fost ridicată de către Bela al IV-lea în oo.u1 1244, ci în anuJ. 1428 28 , Ori.
interpretînd documentul din anul 1247 referitor la privilegiile acordate
cavalerilor Ospitalieri, rezultă că BeLa al IV-lea începuse construirea unor
castre p~ Dunăre, printre care, probabil şi cel de la Pescari. In sfîrşit, al
treilea nivel de construcţie nu se leagă de zidul de incintă exterior nici
prin poziţie ;;i nici prin structură. Este format exclusiv din piatră măci
nată, rezultată din cioplirea blocurilor de calcar poros, folosite la construirea bolţilor şi a ancadramentelor de la incinta interioară. Acest nivel
de piatră sfărimată se întinde în întreaga curte exterioară, fiind constatat şi în S I, III, V şi întrucît la zidul incintei exterioare nu au fost
folosite blocuri fa~onate din acest calcar, nivelul amintit marchează momentul construirii incintei interioare. Pintenul cu despicătură pentru rotiţă aflat pe nivelul de piatră sfărimată din S IV (fig. 6, f) aLăturri de cele
două vîrfuri de săgeţi de arbaletă aflate în nivelul de călcare la distanţa
de 1 m spre exterior faţă de turnul nr. 1 (fig. 6, e), confirmă din punct de
vedere arheologic construirea incintei interioare de către regele Sigismund.
De altfel, în acelaşi turn (nr. 1), pe nivelul de călcare al încăperii de la
subsol şi în molozul de umplutură au fost descoperite peste 600 vîrfuri
de săgeţi de arbaletă 22 • Zidurile şi turnurile imcintei interioare au fundaţii adîndte în pămînt cu cca 1,25 m, iar mortarul se deosebeşte net calitativ de acela folosit la zidul exterior de incintă. In plus capătul vestic
al curtinei exterioare nu se ţese cu turnul nr. 2, acesta din urmă fiind
adosat zidului amintit, cel puţin pînă la înălţime.a pă'Strată.
După prima pomenire documentară din anul 1430, castrul a mai
fost menţionat de cîteva ori în documen,tele veacului al XV-lea sub.difcAcestei faze de refacere îi aparţine probabil şi lărgirea porţii de la incinta exterioară.
Pesty Frigyes, op. cit., p. 208.
21 Vezi Kalmăr Janos, Regi magyar fegyverek, Budapesta, 1971, p. 361-362.
22 Idem, p. 42. Acest tip de vîrfuri de săgeţi este datat de către autor în secolul XV.
28 Documentul din 1433 îl menţionează pe Eberhardus Sax, căpitan al cetăţii, vezi C. Suciu,
op. cit., p. 432; Pesty Frigyes, p. 208-211.
2 ' Documentul din anul 1437 referitor la obligaţiile locuitorilor din Şemlacul Max.e faţă
de căpitanul cetăţii Zenthlăhow, vezi Pesty Frigyes, op. cit., p. 211.
25 Document din anul 1460, vezi C. Suciu, op. cit., p. 432.
19
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rite grafii: Zenthlazlov<ira 2 3, Zenthlakow 24 , Zenthlazlo 25 , iar în anul 1336
Nic:olae Olahus enumerînd cetăţile de pe malul stîng al Dunării de la
apus spre răsărit în următoarea ordine: Keve, Dombo, Haram, Butoţin,
Sanctus L2.dislaus, Pedt, precizează că cetatea Sanctus Ladislaus se afla
în stăpînire otomană 26 . Nu putem preciza momentul 0înd cetatea de la
Pescari şi-a încetat funcţionarea. In hărţile cartogriafilor Wolfgang Lazius
(1570), Sambuctus (1579), Jacopo Castaldo (1584) şi HuLsius Levinius
(1630) 2 î, cetatea apare cartografiată alături de alte cîteva cetăţi de la nord
de Dunăre sub toponimicele „S. Laslo, Las co", dar nu ne putem exprima
dacă. ai1torul hărtii din 1630 cunoştea într-adevăr situaţia din zona Banatuiui sau s-a s~rvit de hărtile mai vechi în fixarea fortificatiilor de pe
Dunăre. Fapt este că după a~ul 1536 cetatea a încetat de .a m~i fi pomenită documentar atît în perioada stăpînir:ii Banatului de către turci cit şi
clupă intrarea acestuia sub dominaţia habsburgică.
După cum rezultă din ce1e ide mai sus, l a oetat ea de la Pescari au
fost constatate trei faze de construcţie. ULtima fază aparţine regelui Sigismund de Luxemburg, care la 1428 a construit incinta inteirioară căreia
ulterior i s-a adăugat turnul nr. 6 şi încăperea nr. 7. Primele două faze
constatate prin prezenţa a două nivele de co'!11strucţie se leagă exclusiv
de zidul de incintă exterior şi sînt suprapuse stratigrafic de nivelul al
III-lea de construcţie. Prin urmare, zidul de incintă exterior datează dintr-o epocă anterioară domniei regelui Sigismund, drupă cum ne indică
în plus şi tehnica de construcţie ,a zidului mult inferioară în raport cu
cea a nucleului central. Momentul construiiJ.·iii primei incinte a avut loc
la scurtă vr.eme după marea invazi•e tăitară, iar ultetrior, la o dată pe care
nu o putem preciza a suferit unele stricădun~, mwcate de o fază de re1

1

1

paraţii.

Cit priveşte incinta interioară după cum am mai spus are şi ea un
plan neregulat, adaptată fiind configurriaţiei terenului. Ceea ce ni se pa:re
interesant este îmbinarea intre turnul ci'lindric, poligonial şi turnurile pă
trate. Dacă turnurile cilindrice apar în sudul Trransilvaniei alătur~ de
cele pătrate încă diin veaoul al XIII-lea28 , turnul poligonal de la Pescari
reprezintă o noutate pentru prima jumătate a secolului al XV-leia, deoarece asemenea turnuri apar în Transilvania doar înr0epînd cu secolul al
XVI-lea29 • Pe de altă parte \.inînd seama de informaţia aflătoare în scrisoarea lui Sigismund de la 1430 0Um că 1el ,a adus meşteri din Italia pentru fortificarea liniei Dunării, prezenţa turnului pentagonal la Pescari
ni se pare firească 30 .
1

ŞTEFAN

26

27

Pesty Frigyes, op. cit., p. 210.
Marin Popescu-Spineni, România în istoria cartografiei
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Bucureşti,

1938,

vol. II.
28
Bak6 Geza, Elemente de origine locală şi răsăriteană în arhitectura epocii feudale timpurii din Transilvania, în SIAJ, 1961, p. 57-67.
29
V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în Ţările Române, I, 1959, p. 264.
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DIE BURG VON PESCARI

(Z usammenfassung)
Gelegentlich der archaologischen Grabungen die im Jahre 1970 auf einem Bergvorsprung mit dem Namen „Cula" in Pescari durchgefiihrt "IVurden, kamen mehrere Befestigungsanlagen zum Vorschein.
Die ersten Besiedlungsspuren stammen aus der Hallstatt-Zeit, wăhrend in der Zeit der
Daker die erste Befestigung errichtet wurde. Die dakische Siedlung als auch die beiden Bauphasen der Befestigung dauerten aus dem II Jhd. v.u.Z bis ins I. Jhd. u.Z., als sie wahrscheinlich
durch die kriegerischen Ereignisse der Eroberung Dakiens zerstort wurde.
Bis in das Friihmittelalter (VIII-X Jhd.), als iiber die friihere dakische Pfahlwerkbefestigung eine Erdbefestigung errichtet î\"urde, kennen wir keine weitern Besiedlungsspuren
auf dieser Anhohe,
In der Zeit des ungarischen Konigs Bela IV, oder kurz vorher, wird auf der flachgemachten Erdbefestigung eine 3-3,10 dicke Steinmauer aufgebaut. Wie aus einem Brief des
Konigs Sigismund von Luxemburg an den \'orsteher des Teutoner-Ordens spăter hervorgeht,
wird innerhalb des ersten Mauerringes der an die Gelăndeform des Berges gut angepasst ist.
eine neue Befestigung mit mehreren \'erteidigungstiirmen errichtet.
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