CETAŢI HALI.STATTIENE, RECENT DESCOPERITE
IN ZONA DE NORD-EST A MOLDOVEI CENTRALE
ADRIAN FLORESCU şi GH. MELINTE

Prin conformaţia sa geomodologică,
podişul central moldovenesc se
prezintă ca o veritabilă fortăreaţă naturală. înălţimi dominante, alternînd
cu văi înguste şi adinci, acoperite cu pădure de codru, toate aceste carac
teristici constituie atributele unui adăpost efi-cient, folosit ca atare încă din
timpurile străvechi de către populaţia autohtonă Împotriva ameninţărilor
din afară. Tocmai acest fapt explică prezenţa punctelor fortificate aparţi
nînd mii. I i. e. n., dovedită prin semnalarea cetăţilor de tip hallstattian.
Deocamdată, nu dispunem de un repertoriu complet al cetăţilor hallsta
ttiene amplasate în această pitorească regiune - prin natura însăşi a peisajului
geografic - cupr.insă În:re Siret şi Prut, delimitată la nord şi la sud, re.>
pectiv de dealul Repedea şi de colinele Bîrladului.
Investi �aţiile stnt În curs de efectuare, fie că e vorba de cercetări de
suprafaţă fie că e vorba de săpături arheologice. Din acest punct de vedere,
nu putem trecli sub tăcere două importante obiective : cetăţile hallstattiene
de la Moşna şi de la Arsura. Aceste .două obiective, atît de impunătoare prin
monumentalitatea lor au făcut obiectul unor săpături, deja, cu ani În urmă.
Situate în partea de NE a podişului central moldovenesc, caracterizîn
du-se conform specifi.cului cetăţilor ha.!lstattiene - prin extinderea enormă
a incintelor (la Arsura, aproximativ 25 ha, la Moşna circa 7t;2-8 ha), ele
constituiau desigur reşedinţele uno·r şefi locali a căror autoritate se extindea
de jur împrejur, de la caz la caz, pe o rază de zeci de km. Indeplinind
funeţia unor veritabile centre urbane - adevărate polis-uri ale lumii traco
getice - cetatea de la AI"Sura1 a fost construită probabil în sec. IV-III
i. e. n., iu aceia de la Moşna2 într-o p erioadă anterioară sec. III i. e. n.
Ţinînd seama de acest cadru cronologi-c (sec. IV-III i. e. n.), este
leme de Înţeles rolul jucat de cetăţile de la Arsura şi Moşna - alături de
alte obiective similare din aceeaşi vreme - în .cadrul măsurilor de apărare
1 Silvia Toodor, Cetatea traco-getică de la Arsura (jud. Vaslui), Materiale, X.
(sub tipar).
2 · Pentru cetatea de la Moşna vezi, Adrian C. Florescu şi G. Melinte, Cetatea
traco-getică din a doua jumătate a mil. I î.e.n. de la Moşna, SCIV, XIX, 1, 1968,
p. 129-134.
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luate de populaţia traro-getid de pe teritoriul Moldovei atit im���riva
raidurilor scitice, din sec. I V t e. n. dt şi eventual cu scopul preven1rn pe
ricolului bastarnic din sec. III t e. n3•

*
La aceste două obiective hallstattiene tirzii mai trebuiesc adăugate incă o
serie, semnalate recent (în 1 967- 1 968), în aceiaşi zonă, respectiv în partea
de NE a podi.Jşului centra.l moldovenesc. Este vorba de cetăţile de la Cre
ţeşti, Vutcani şi Tirzii 4 - toate amplasate la sud de zona in care se află
cetăţile de la Arsura şi Moşna - pe care le prezentăm în cele ce \lll'mează.
1 . La aproximativ 2 km spre NE de satul Creţeştii de Sus (corn.
Creţeşti, jud. Va.slui) şi la circa 500 m spre wd de drumul de exploatare
care duce din satul Creţeşti. spre locul numit "Culmea Pakinului", se află
o cetate de pămînt. Locul ,unde se gă'seşte cetatea propriu-zisă se numeşte
"Fundul Vlăscineasa" sau "Cetăţuie" ; deasemenea oamenii din partea lo
cului mai numesc acest obi·ect.iv "Cetăţi" sau "La Cetăţi".
Acoperit actualmente de pădure de codru, locul pe care se află cetatea
este suficient de dom1nant pentru a asigura vizibilitatea pînă ·la o distanţă
de dţiva kilometri, in deosebi spre nord, est şi vest.
Cetatea constă dintr-o in'Cintă avind o suprafaţă de aproximativ 5-7
ha, delimitată ca atare, de va'! şi şanţ, la sud, de val de est, iar la nord şi
est de pante.
Valul C9te dispus ,in formă aproximativ de pmcoavă, măsurlnd în total
o lungime de circa 300 m. Segmentul de val care delimitează latura de sud
este înalt de aproximativ 4,50 -- 5 m, de la suprafaţa actuală a solului,
iar lăţimea bazei ajunge pînă la 1 5-20 m. Lungimea acestei porţiuni
de val este de aproximativ 1 30-140 m.
Inspre ex·terior, ca element adiacent, valul prezintă un şanţ cu lăţimea
superioară de aproximativ 1 5 m şi ad�nc, actualmente de 2-3 m.
Lim.ita de vest a cetăţii eme_)1larcată de o pantă foarte înclinată, aproape
abruptă, în zona căreia nu s-a semnalat nici un indiciu de fortificaţie artificială.
Spre nord şi nord-est incinta cetăţii este delimitată p rintr-o pantă mai
puţin înclinată. Latura de est este marcată de un val cu lăţimea bazei de
aprox.imartiv 5-8 m şi fnă·lţimea de 1 ,5-2 m.
F�ind acoperită in�ral de pădure, cercetările de suprafaţă în această
cetate prezintă dificultăţi. Totuşi, s-au semnalat citeva fragmente ceramice
de factură ha1lstattiană tirzie care aT p�eda pentiTU da tarea cetăţii de la Creţeşti
eventual fn sec. I V-III f. e. n . , sau poate intr-o perioadă imediat anterioară
(sec. V ( ?) ).

2. La aproximativ 7 km spre noro de satul Vutcani şi la ciroa 3 km spre
est de saw1 Corni
A1lbeşti, jud. Vaslui) , pe !OCI.lll denumit "Vladnic",
se află o cetate de pamînt avînd o incintă de numai 1 - 1 ,5 ha (150 X 1 00 m).

�corn.

3 Asupra acestei chestiuni vezi Adrian C. Flores�. Le probleme des etablisse
ments fortifies hallstattiens tardifs de la zone orientale de la Roumanie, in Actele
celui de-al Vll-lea Congres de ştiinţe pre şi protoistorice, Praga, 1966, val. II,

p. 885-887.
4 Cercetările de suprafaţă tn aceste obiective au fost efectuate tmpreună cu
G. Melinte.
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Spre deosebire d e cetatea d e la Creţeşti această cetate este situată pe
un fund de vale, valea ptriului Vladnic.
Elementele de fortificaţie artificială (val cu şanţ adiacent) se află numai
pe laturile de nord, est şi sud, descriind un imens semicerc ; latura de vest
şi parţial aceea de nord, sînt mărginite de o pantă foarte abruptă care se
confundă cu malul rlpos al ptrlului Vladnic.
In general, valul este bine păstrat, exceptind doar capetele dinspre nord
şi sud care au suferit deteriorări mai mult sau mai puţin pronunţate. Lungi
mea aproximativă a valului - şi respectiv a şanţului adiacent - este de
250-280 m ; .inălţimea sa .maximă este de circa 4-4,50 m, de la suprafaţa
actuală a solului, iar lăţimea bazei de 1 5- 1 8 m. Lăţimea superioară
a şanţu.lui adiacent ajunge pînă La 1 5- 1 8 m, iar ad�ncimea aCJtua1lă este de
1 ,50-3 m.
Cetatea este acoperită integral de pădure de crîng, foarte deasă, creind
mari dificultăţi, din acest motiv, pentru ceocetările de suprafaţă. S-au sem
nalat doar cîteva fragmente •ceramice de factură hallstatciană tirzie, indiclnd
o încadrare cr onologică ,aproximativ în .aceeaşi vreme cu cetatea de l'a Creţeş!tÎ
(eventual sec. IV-III î.e.n.).
3. Pe înăJ.ţimea din marginea de sud şi sud-est a satului Tirzii ( jud.
Vaslui), pe locul numit .,Stana" s-a semnalat o a:ltă cetate de tip haJlstattian.
De menţ,J.onat valul de pe latura ·de vest şi n ord-vest, a cărui inălţime de la su
prafaţa actuală a ·ooh.11lui ajunge pînă la apro·ximativ 6 m. Din nefericire valul
de pe această zonă care s-a păstrat destul de satisfăcător a suferit unele degra
dări în timpul celui de al doilea răzho:i, În u·rma unor să.pătuTi de ca.racter
militar.
Cercetarea acestei cetăţi, în vederea precizării datelor topografice este
.destul de dificilă fiind acoperită de lăstăriş foarte pes. In tot cazul, spre deo
sebire de ceta·tea de la Creţeşti, si·tuată doar la numai 1 5 km spre est, cetatea
.de la Tîrzi.i par.e .să .aibă o suprafaţă interioară aproape dublă, de aproximativ
10 hectare.
De remarcat poziţia foarte dominantă, asigurînd o vizibilitate perfectă
pe o rază de zeci de kilomet:ri de jur împrejur. In ceea ce priveşte datarea
-s-ar putea ca cetatea de la Tîrzii - de un tip autentic hallstattian - să
aparţină unei etape eventual anterioare acelora de la Creţeşti şi Vladnic.
Toate aceste obiective pe care le-am consemnat mai sus contribuie la
-completarea repertoriului cetăţilor de tip haHstattian de pe teritoriul Moldo
vei, problemă de cercetare deosebit de importantă pentru cunoaşterea istoriei
-străvechi a regiunilor extracarpatice răsăritene în mii. I t e. n. Faptul că
.ele se af.lă la o distanţă destul de redusă una de alta (de 1 0-15 km), este
TO dovadă awpra frecvenţei lor în podişul central moldovenesc.
De altfel, aşa dupa cum \S-a precizat cu ocazia cercetărilor de suprafaţă
<lin ultimile două decenii, prezenţa cetăţilor de tip hallstattian în zonele de
stepă din nord-estul şi sudul Moldovei este cu totul exclusă, ele fiind docu1nentate numai în zonele de podiş din centrul şi nord-estul Moldovei precum
�i în zona dintre 'Siret şi Carpaţii Orientali.
Desi�ur că o continuare a cercetărilor pe viitor, în Moldova centrală
(prin penegheze Şi îndeosebi prin săpături arheologice) ar contribui simţitor
1a completarea absciluiă a numărului cetăţilor de tip hallstattian din această
parte .a �paţiului car_pato-dunărean.
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DES CI'rES HALLSTATTIENNES RECEMMENT DECOUVERTES
DANS LA ZONE DE N-E DE LA MOLDAVIE CENTRALE
L'auteur presente quelques etablissements fortifies du typ hallstattien, qui
ont ete decouvris ă l'ocasion de recherches de surface effectuees dans les der
niers ans.
1. Creţeştii de Sus (corn. Creţeşti, dep. de Vaslui).
Sur le lieu "Fundul Vlăscineasa" ou "Cetăţii", suite a une distance de 2:
km vers S-E du vilage Creţeştii de Sus on a trouve une cite avec une surface
interieure de 5-7 ha. L'inceinte est delimitee par de valum et de fosse au s.
volum sens fosse au E et NE, et de pante abrupte ă l'ouest et au nord. Quelques
tessons de facture hallstattiene tardive nous permetent la datation de la cite de
Creţeşti probablement dans la periode du IV-e-111-e siecles av. n. e.
2. Vutcani ( com. Vutcani, dep. de Vaslui).
Sur le lieu "Vlaclnic" situe ă une d istance de 7 km vers le N du vilage
Vutoani on a trouve une cite en terre qui date de la periode hallstattiene tardive.
La surface interieure ne depasse pas 1-1,5 ha. La cite est delimitee egalement par
le valum et fosse edjactnt ă l'eception de la limite meridionale qui consiste d'une
pante tres abrupte.
L'hauteur de valum ne depasse pas actuellements 4-4,5 ro.
3. Tirzii (com. Tirzii, dep. de Vaslui).
Au S du vilage Tirzii aur une eminence tres dominante il existe une citE.
en terre du typ hallstattien. Il faut mentione les dimensions tres grandes du valum
de la limite de l'ouest, ainsi l'hauteur ateigne dans cette endroit 6 ro . Egalement la
surface interieure de la cite est tres entendue ayant presque 10 ha.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

