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CUVlNT INAINTE

Cunoscută localnicilor din vremuri ce nu pot fi precizate, cum de
altminteri o demonstrează numele de Cetate (sau Dealul Cetăţii) dat
masivul de pe care se ridică, fortificaţia antică de la Căpîlna a intrat în
literatura arheologică abia la începutul ultimului deceniu al secolului al
iXIX-lea şi a fost investigată în mai multe etape pină inclusiv în
anul 1983.
lncercăm acum, pe baza rezultatelor cercetărilor mai vechi şi mai
noi, să aducem în circuitul ştiinţific şi la cunoştinţa tuturor celor interesaţi de istoria veche a patriei noastre acest semnificativ monument
t:'Onstruit în perioada statului dac pe frumoasa vale a Sebeşului, iar
într-un capitol final rarele descoperiri ce datează din epoca feudală
timpurie.
Publicarea monografică a cetăţii o facem totodată în memoria regretaţilor profesori Mihai. Macrea, Ion Berciu şi Hadrian Daicoviciu,
tw;trei coordonatori şi participanţi activi la săpăturile arheologice întreprinse la Căpîlna.
Nădăjduim că în aprecierile şi consideraţiile noastre nu ne-am îndepărtat de ceea ce gîndeau despre cetate şi importanţa ei cei ce n-au
mai ajuns să vadă prelucrate şi publicate rezultatele cercetărilor, dar
eventualele scăpări şi alte neajunsuri ale lucrării sînt de pus numai pe
seama autorilor.
·

I.G.-V.M.

Octombrie 1984
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ABREVIERI

ACMIT

ActaArchBp
ActaMN
ArchErt
AUB
CetDacTrans
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=

=

Anuarul Comisiunii monumentelor istorice. Secţiunea pentru Transilvania, Cluj.
Acta i\rchaelogica, Budapest.
Acta Musei Napocensis, Cluj(-Napoca).
Archaeologiai Ertesit6, Budapest.
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Bucureşti.

I. CADRUL GEOGRAFIC

antică în special, dar şi pentru celelalte, mai apropiate
relaţia dintre configuraţia diferitelor zone geografice
şi aşezările omeneşti nu are nevoie să fie subliniată. Cele din urmă au fost
amplasate totdeauna în locuri potrivite cu ocupaţiile locuitorilor, tocmai

Pentru epoca
de zilele noastre,

în vederea valorificării lesnicioase a resurselor naturale. ou· atît mai
strictă este dependenţa fortificaţiilor de formele de relief cit timp ele
trebuinu să supravegheze şi să închidă accesul pe principalele drumuri
ale zonei înconjurătoare.
Cetatea dacică de la Căpîlna constituie una dintre verigile lanţului
de fortificaţii de pe cele două versante ale Carpaţilor menite să supravegheze principalele treceri peste munţi pe drumurile de plai circulate
în toate timpurile 1 • Cum rosturile sale strategice reies din configuraţia
geomorfologică a zonei montane unde se află ea situată, sînt necesare
unele detalii privitoare la masivul Parîng din Carpaţii meridionali.
Munţii Parîng, delimitaţi la est de Olt şi la vest de valea Jiului şi
a Strciului sînt cel mai tipic nod orografic al Carpaţilor Româneşti2.
Din zona centrală, înaltă, dominată de vîrful Parîngul Mare (2518), se
desprind lanţurile muntoase divergente: Culmea Căpăţîna, unde predomină rocile sedimentare, Munţii Lotru, din rocile cristaline ale pînzei
getice, Munţii Şurean (între Sebeş şi Strei), cu şisturi cristaline şi intruziuni eruptive, iar pe latura sudică a lor cu calcare mezozoice.
Relieful este în trepte, cu urma~e a prezenţei şi conservării celor
trei suprafeţe de denudaţie, ca şi datorită largei extensiuni a reliefului
glaciar.
Latura nordică a masivului Parîng o formează Munţii Cindrel şi
Şurean, cunoscuţi sub numele de Munţii Mărginimii. Caracteristica lor
principală în raport cu tema cc ne preocupă - o constituie formele
d~ relief domoale, cu plaiuri întinse, cu văi transversale direcţiilor structurale şi cu diferenţieri reduse de înălţime (mai accentuate, totuşi, în
Cindrel decît în Şurean).
Din cele trei suprafeţe de denudaţie: superioară (2000-2200 m),
corespunzătoare etajului vegetal alpin, mijlocie (1450-1700 m), cu etajul de conifere, şi inferioară (800-1400 m), interes deosebit prezintă
1

I. Gloclariu, Sistemul defensiv al statului clac .~i extinderea provinciei Dacia,

în ActaMN, XIX, 1982, p. 23....,...32.
2

Al. Roşu, Geografia fizică a României 2 , 1980, p. 294-296.
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ultima, numită şi Platforma Mărginimii, care este treapta cea mai extinsă pe latura de nord a masivului şi pe latura de sud a Şureanului.
In sfirşit, Munţii Căpăţinei, ce se ridică la est de Olteţ şi la sud de
I:.atoriţa, au cea mai complexă structură petrografică: masive intrusive
granitice (Muşetoiu), conglomerate eocene (Cîrligele Olăneştilor), şisturi
cristaline (culmea Ursu), iar spre sud calcare mezozoice cu chei sălba
tice (Olteţ, Galbena, Bistriţa) şi spre sud-est creasta calcaroasă a
Vinturăriţei.

Cursul de apă 3 , în stînga căruia se află cetatea Căpîlnei, izvoreşte
sub Cindrel şi, pe 18 km, pînă la confluenţa cu Sălanele, poartă numele
Frumoasa, de unde în aval se va numi Sebeş. !ncepînd de la izvoare, în
sectorul superior este înconjurat de vîrfuri cu altitudini ridicate (între
1700-2245 m), urmează apoi depresiunea intramontană Oaşa, defileul
lung de 25 km, cheile Sebeşului, săpate în gneise, bazinetul Şugag, de
la confluenţa cu Dobra în aval, lung de 2,5 km, bazinetul Căpîlna, ceva
mai lung de 1 km şi lat de numai 250 m, bazinetul Laz, la fel de lung
ca şi precedentul, dar larg numai de 150 m. De aici înainte rîul scapă
din strînsura şisturilor cristaline ale pînzei getice şi pătrunde în depozite sedimentare, lărgindu-şi valea. După mica strîmtoare de la Sibişel, valea se deschide spre nord ca o pîlnie.
În toate timpurile zona montană, cu întinse păşuni alpine, a favorizat dezvoltarea păstoritului, iar plaiurile au înlesnit circulaţia în toate
direcţiile (fig. 1). Pentru trecerea peste munţi de pe un versant pe altul
al Carpaţilor în zona ce ne interesează, mai important este plaiul care
străbate prin pasul Urdele (2020 m, cel mai înalt din lanţul carpatic românesc), astăzi transformat în şoseaua Novaci-Oaşa-Sebeş4.
O primă ramificaţie însemnată a plaiului începe la Tîmpa de unde
o parte se îndrepta spre Cindrel, acolo întîlnindu-se cu alt plai foarte
circulat, anume cel care urca pe valea Lotrului şi apoi se bifurca din
nou, o ramură coborînd spre Cisnădioara, iar cealaltă pe la Strîmba spre
Tilişca şi de la Strîmba spre valea Sebeşului. Aceasta din urmă, strînsă
de munţi, nu permitea accesul pe cursul ei în aval, ceea ce explică continuarea plaiurilor şi ramificaţiile lor. De la Tîmpa, trecînd pe lingă
Tărtărău, o ramură apuca spre Sălanele Vf. lui Pătru (aici se întîlnea
cu plaiul ce urca pe Jiul de est) - Şureanu şi mai departe spre Gră
diştea Muncelului 5 . De la Vf. lui Pătru altă ramură cobora pe la Fata,
Paltinu, Golu, Muncel, Luna, Taia pînă la Căpîlna. Circulată era şi ramificaţia prin Tătărău, Fata, Căzile, Şugag, unde se întîlnea cu drumul
Tili şca-Poiana-Jina.
Cetatea dacică a fost construită pe mamelonul ce poartă astăzi numE'le de Dealul Cetăţii (fig. 2), care se ridică în stînga Sebeşului, la
2 km sud de sa:tul Căpîlna şi are în faţă dealul masiv al Varului. Cursul
riului Sebeş scaldă pantele de est ale Dealului Cetăţii şi primeşte, în
3 V. Trufaş, Valea Sebeşului. Date morfologice, in AUB, Ser. Ştiinţe Naturale,
11, 1956, p. 269-272.
4 Al. Sa\'u, Pasurile şi treciitorile în peisajul carpatic şi în viaţa poporului
român. in Terra, 4, 1972, p. 41.
'' I. Glodariu, Itinerarii posibile ale cavaleriei maure în riizboaiele dacice, în
Jn memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 158, fig. 2, !i.
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amonte de el, apele Pîrîului Rîpii de pe versantul de sud al mamelonului şi, în aval, pe ale Văii Gărgălăului.
Dealul Cetăţii este o formă de relief tipică pentru fortificaţiile dacice: mamelon cu înălţime relativă de 200 m de la cursul apei şi cea absolută de 610, cu pante abrupte, acces anevoios, legat doar printr-o şa
îngustă de Dealul Stăuinilor care-l domină (altitudine 980 m). Dealul
Cetăţii închide atît accesul pe valea Sebeşului, cit şi pe drumul de plai
ce trece peste Dealul Stăuinilor şi al Cornetului (continuarea celui ce
coboară de la Taia) şi la rîndul său, întocmai ca şi în alte locuri, este
dominat de Dealul Varului (altitudine 948 m) situat la est, peste valea
Sebeşului, şi de Dealul Stăuinilor (spre SE).
Astăzi accesul spre cetate este posibil prin două locuri, dar numai
pe poteci. Una anevoioasă, cu pantă nu prea mare dar continuă, urcă
pe firul văii Gărgălăului plină de bolovănişuri aduse an de an de apele
învolburate de primăvară. Cealaltă potecă, mai lungă, dar cu pantă domoală şi cu multe serpentine, urcă pe versantul dinspre Pîrîul Rîpii şi
ajunge în şaua de legătură cu Dealul Stăuinilor.
Micaşistul friabil din structura Dealului Cetăţii nu se pretează la
terase naturale, ceea ce explică pantele extrem de abrupte pe trei dintre
laturile sale, ca şi spălarea completă a drumului antic. Acesta din urmă
este puţin probabil să fi urcat pe valea bolovănoasă a Gărgălăului. Mai
mult, viiturile de primăvară, ca şi acelea generate de precipitaţii torenţiale în timpul verii l-ar fi periclitat continuu, încît singurul traseu
care prezenta siguranţă suficientă era acela de pe versantul dinspre
Pîrîul Rîpii. Verificările sistematice de pe aşa-zisa terasă 16 şi de pe
versantul dinspre pirîul amintit nu au dus la descoperirea vreunui indiciu al drumului antic, spălat integral de apele scurse pe panta abruptă
a mamelonului.
Cel mai le5nicios acces înspre cetate este posibil din direcţia opusă
văii Sebeşului, pe panta domoală a Dealului Stăuinilor ce are o culme
prelungă spre est, întinsă pînă la şaua de legătură cu Dealul Cetăţii.
Cum s-a amintit, micaşistul din structura mamelonului nu se pretează la terase naturale cît de cît extinse, propice ridicării construcţiilor
aflate acum pe Dealul Cetăţii, aşa încît acesta a fost amenajat şi nivelat
prin lucrări artificiale. Vîrful lui, curăţat pînă la stîncă, a fost nivelat
pentru a obţine o platformă patrulateră, de 8 X 11 m, cu înălţimea relativă faţă de platoul dinspre sud şi vest de 3,50 m (fig. 3). Ea este încinsă spre vest şi sud de platoul superior al cetăţii (terasa C). Spre est
urmează mica terasă D, spre est şi nord terasa E, în formă de L, iar
mai jos, tot spre est, terasa F, spre nord terasele B şi A, iar spre sud
terasele G-I. Dintre terasele menţionate, ultimele trei (G-I) sînt naturale, înguste şi în pantă.
Toate celelalte au configuraţia modificată ca urmare a lunecării
umpluturii lor, încît dimensiunile actuale nu coincid cu întinderea lor
8 S-a preferat păstrarea nomenclaturii teraselor de la M. Macrea şi I. Berciu
(La citadelle dacique de Căpîlna, în Dada, N.S., IX, 1965, p. 206) pentru a evita
eventualele confuzii chiar dacă cercetările ulterioare au modificat în parte constatările autorilor citaţi.
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1::1 antichitatea dacică. Corective care să le aducă la dimensiuni apropiate de cele antice pot fi operate doar pentru terasele C şi E, ale căror
margini dinspre vale ajungeau sigur pînă la zidul de incintă. Acesta din
urmă surpîndu-se, a antrenat cu el şi o considerabilă porţiune din um?lutura teraselor formată din piatră de micaşist sfărîmată, amestecată
cu pămînt. In acest context este de notat că aproape jumătate din lă
ţimea teraselor C şi E constă din umplutură, iar cealaltă parte din stînca
nivelată a dealului.
Terasa O, de formă trapezoidală, mărginită spre est de scara ce
ducea spre platforma de stîncă şi spre vest de zidul de incintă, are un
intrînd spre N-N-E, pe lingă platforma de stîncă, iar spre sud ajungea
pînă la parapetul din spatele turnului locuinţă. Dimensiunile actuale
sînt de 44 (inclusiv intrîndul spre N-N-E) X 16 m, dar în antichitate
ajungeau probabil la 52 X 28 m.
Mica terasă D, aflată la nord-est de platforma de stîncă, măsoară
12 X 12 m; eventualele surpări, nu de mare amploare, au afectat marginile ei dinspre terasa E.
Terasa E încinge spre est terasele C şi D, iar spre N-N-E terasa
D şi platforma de stîncă. Porţiunea ei de sud-est, care începe de la
poarta principală a cetăţii şi se întinde pînă la poarta secundară, mă
soară 64 X 20 m. Dacă luăm în considerare surpările dinspre panta teraselor C şi D (de mai mică1 anvergură), ca şi acelea masive spre vale,
produse odată cu şi după prăbuşirea zidului de incintă, dimensiunile
iniţial8 ale ei trebuie să se fi apropiat de 80 X 30 m. Prelungirea spre
N-N-V, acum lungă de 32 m şi cu lăţimea maximă de 15 m, putea
ajunge pînă la circa 35 X 20 m.
Locuirea feudală de scurtă durată pc locul fostei cetăţi dacice nu
pa:re să fi afectat sensibil configuraţia antică a terenului şi în nici un
caz nu s-a soldat cu lucrări de nivelare sau de amenajare de terase în
spaţiul înconjurat de zidul de incintă dacic.
Terasa F, acum în formă de semilună, se află în afara zidului de
incintă, pe pantele de E-N-E ale mamelonului. Ea măsoară 48 X 8 m,
dar dacă se iau în considerare prăbuşirile dinspre pantă şi înspre vale,
putea ajunge pînă la 50 X 15 m.
Terasa B, de pe panta de nord a dealului, tot semilunară, măsoară
48 x 11 m şi putea ajunge în antichitate pînă la circa 50 X 15 m, iar
terasa A, <1flată pe acelaşi versant şi de formă cvasiidentică, are 44 X 12 m
şi putea ajunge pînă la 45 X 15 m.
Ultimele trei terase, A-B şi F, puteau fi la origine mici terasări
m.turale. Prin lucrări care nu solicitau eforturi ieşite din comun au fost
lărgite şi nivelate în epoca dacică, iar pe una dintre ele (F) s-au descoperit şi cîteva obiecte feudale, ceea ce indică reutilizarea acestora la începutul evului mediu.
Amenajarea teraselor din interiorul zidurilor presupune însă o mare
cheltuială de muncă şi timp. Ne referim la tăierea în stîncă a platformei
de luptă, la îndreptarea stîncii şi prelungirea acesteia cu umplutura de
piatră ~i piimînt pentru obţinerea teraselor C-E şi cu deosebire la ame-
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najarea terasei pe care s-a clădit turnul-locuinţă. In acest ultim loc panta
naturală a dealului a fost tăiată vertical pe o înălţime de circa 5 m,
creindu-se o platformă lungă de circa 25 m şi largă de aproape 8 m.
Umplutură s-a găsit doar sub latura de SV a turnului-locuinţă şi parţial
sub cele ce pornesc perpendicular de pe ea.
IT'uturor acestor lucrări li se adaugă cele de fortificare propriu-zise,
iarăşi impresionante şi totodată semnificative atît pentru importanţa de
ordin militar-strategic cu care a fost investită cetatea, cit şi pentru posibilităţile materiale ale societăţii dacice.
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Il. ISTORICUL CERCETARILOR

Cetatea de la Căpîlna, probabil într-un stadiu avansat de ruină şi
cu puţine urme vizibile la suprafaţă, a intrat relativ tîrziu în literatură,
anume abia la sfîrşitul secolului trecut. Toponimul „Cetate" indică însă
cunoaşterea ei de localnici mult înainte de perieghezele unor istorici sau
amatori de antichităţi.
Prima menţiune aparţine lui Gabor Teglas, care, scriind despre piatra
poroasă utilizată la confecţionarea rîşriiţelor (probabil tuful vulcanic), o
aminte~te ca fiind găsită şi la „cetatea dacică de la Căpîlna" 1 • Meritul său
indiscutabil este acela de a o fi socotit dintru început drept cetate dacică.
Informaţii mai numeroase au fost publicate apoi în notele de călă
torie ale lui Halavats Gyula 2 , care scria că pe malul Sebeşului se ridică,
cu pante abrupe, pînă la altitudinea de 687 m, dealul Csetecz (= Cetate
- n.n.) pe vîrful căruia se află ruinele unei cetăţi vechi, cu şanţuri spă
late de apă, ceea ce determină aspectul în trepte al pantelor lui de vest.
Zidurile cetăţii sînt ridicate din gneis local, dar printre ruine se găsesc
şi pietre fasonate (de 60 X 30 X 25 cm), unele cu jgheab la mijloc. Acestea
din urmă erau din calcar, inexistent în zonă, şi deci adus din „locuri
hdepărtate" şi credea că proveneau de la portaluri şi ancadramente de
uşi şi ferestre. Adaugă apoi că majoritatea obiectelor găsite acolo se
aflau în colecţia dr. Mauksch Frigyes din Sebeş şi constau din monede
consulare romane databile în sec. I î.e.n., una-două monede imperiale
CNerva) şi obiecte de bronz între care unul în formă de lingură (posibil
chiuretă sau mai degrabă fibulă lingurită n.n.). Piatra !asortată îi
amintea lui Halavats de acel sistem de cetăţi de la sud de Orăştie al
cărui centru era deasupra Grădiştei, anume întinsa fortificaţie numită
Osetatye (= Cetate - n.n.) şi de care aparţineau acelea de la Costeşti,
Cioclovina şi Piatra Roşie. lncheia cu credinţa că nu greşea amintind
C€tatea de la Căpîlna ca aparţinătoare cetăţilor de la Grădiştea, construite
in aceeaşi vreme şi de acelaşi popor, pe care Gabor Teglas le socotea
dacice.
Mai este ·consemnată apoi o intervenţie a lui Gyula HalaV'ats pe
marginea unei comunicări a lui Gâbor Firuily. Cu acel prilej aminteşte
1

Găbor Teglăs,

2

in ArchErt, XXVI, 1906, p. 355.

A tortenelemelotti Dcici<irol, în ArchErt, XII, 1892, p. 405.
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•

t'uinele cetăţii de la Căpîlna, necunoscută de Firuily, ca făcînd parte din
sistemul de fortificaţii de la Grădişte datorită facturii identice a zidurilor3.
Al. Ferenczi4 notează menţiunile lui C. Gooss şi I. Marţian referitoare la cetatea Căpîlnei, însă C. Gooss:; amintea de fapt fortificaţia de
la Laz, iar I. Marţian doar în una dintre lucrările sale pomenea aceeaşi
fortificaţie de la Laz, la sud-est de sat, pe maltil drept al Sebeşului, cu
toponimul „Cetatea de lemn" 6 •
Dar informaţii concludente privitoare la cetatea Căpllnei aveau să
~umizeze numai săpăturile arheologice sistematice iniţiate de C. Daicoviciu şi desfăşurate apoi în cîteva etape.
Cercetările arheologice au început în anul 1939 sub conducerea lui
Mihail Macrea şi Ion Berciu, au continuat apoi în anul 1942 sub aceeaşi
conducere şi s-au reluat, pentru scurt timp, în 1954, conduse tot de
M. Mae:rea, însoţit de N. Lupu, I. Mitroian şi E. Botez. Fondurile necesare cercetărilor au fost furnizate mai intîi de Institutul de Studii Clasice
Cluj şi Muzeul Unirii, Alba Iulia, apoi de Institutul de Istorie şi Arheologie Cluj.
ln amintitele trei campanii de săpături au fost descoperite primul val
de pămînt de pe şa, turnul-locuinţă şi parţial construcţiile de pe plat1orma pe care se află amplasat, scara înspre platforma de stîncă şi
aceast<t din urmă, iar din zidul de incintă porţiunea dintre turnul-locuinţă
şi poarta principală. Poarta a rămas însă nedezvelită crezîndu-se că acolo
ar fi existat un zid transversal (aşa-numitul „zid transversal II" din literatura de specialitate). Sondajele de pe terasele A-B nu au dat rezultate
concludente. Pentru a avea imaginea proporţiilor alunecărilor ma:cginilor
teraselor C şi E, antrenate de prăbuşirea zidului de incintă, este de
menţionat să secţiunile transversale (fig. 4) din acei ani au fost oprite la
maximum 7 şi la minimum 1 m de faţa externă a zidului de incintă din
pricina pantei extrem de abrupte, identică cu aceea obişnuită a mamelonului, unde era dificil de presupus existenţa zidului.
Rezultatele acestei prime etape de cercetări sistematice au determinat cîteva menţiuni în literatura de specialitate i, elaborarea unei prezentări de ansamblu a cetăţii şi a descoperirilor din cuprinsul ei 8 , precum ,şi publicarea unui amplu studiu arheologico-istoric în care au fost
valorificate integral observaţiile şi constatările prilejuite de cercetările
din anii 1939, 1942 şi 19549.
ln ultimele două lucrări amintite sînt prezentate cu detalii primul
val de pămînt (în măsura în care el se vedea la suprafaţă), turnul-locuinţă
s Gyula Hâlavăts, in Archtrt, XXXV, 1915, p. 374.
' Al. Ferenczi, în C. Daicoviciu-Al. Ferenczi, Aşezările dacice din Munţii
Orăştiei, Bucureşti, 1951, p. 116.
5 Chronik der archliologischen Funde Siebenburgens, Sibiu, 1876, p. 33, s.v. Laz.
6 I. Marţian, Urme din războaiele dacilor cu romanii. Studiu arheologic,
Cluj, 1921, p. 41.
1 I. Berciu, în Revue de Transylvanie, X, 1944, p. 134; C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiqutte, 1945, p. 67, n. 2, p. 68, 70, n. 2; idem, C. DaicoviciuAl. Ferenczi, op. cit., p. 6; idem, în Istoria României, I, 1960, p. 275, 305, 311.
1 M. Macrea, in CetDacTrans, p. 9-23.
e M. Macrea şi I. Berciu, J,a dtadelle dacique de Căpîlna, în Dacia, N.S., IX,
1965, p. 201-231.
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şi

zidurile de pe platforma sa, zidul de incintă în porţiunea de la NV
de turn şi pe 26,80 m la sud-est de turn, scara ce ducea spre platforma
de stîncă, terasele interioare, chiar peretele de est al turnului de intrare
în cetate, terasele exterioare şi principalele materiale arheologice descoperite în cursul cercetărilor.
La turnul-locuinţă colţul de sud şi o porţiune din laturile sale de
SV şi de SE, împreună cu primul· segment al zidului de incintă de la
sud-e<>t de turn s-au găsit surpate, la fel ca şi mari porţiuni din parapetul
aflat în spatele trunului-locuinţă. De la joncţiunea cu baza de piatră a
scării (= zidul transversal I), zidul de incintă continua doar cu un singur
parament (cel exterior) de blocuri de calcar. Intrarea în cetate era plasată
corect, posibil printr-un turn continuat cu o construcţie în formă de
absidCt 10 •
Găsirea, pe mari porţiuni, sub blocurile de la baza zidului de incintă
a unui strat de cărbune şi cenuşă i-au îndemnat pe autori să postuleze
existenţa unei fortificaţii de lemn şi pămînt înaintea celei cu ziduri de
piatră. Datarea celei dintîi, mistuită de un incendiu, nu putea fi precizată11.

Rolul strategic al cetăţii de la Căpîlna era pus în legătură directă cu
accesul în amonte pe valea Sebeşului şi mai departe spre Sarmizegetusa,
ea fiind socotită ca făcînd parte, împreună cu cetăţile de la Craiva, Băniţa
şi Tilişca, din centura exterioară de apărare a cetăţii de scaun a lui
Decebal.
După o întrerupere de peste două decenii, cercetările arheologice au
fost reluate în anii 1965-1967 sub conducerea lui M. Macrea si H. Daicoviciu, cu participarea lui I. Berciu, I. Glodariu, I. Raica, Al: Aldea şi
a studenţilor V. Moga şi V. Ionaş, iar în anii 1982-1983 s-au făcut ultimele verificări de către I-I. Daicoviciu, I. Glodariu, V. Moga şi A. Sion.
Ele au fost finanţate în anii 1965-1967 de Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca, Muzeul Unirii Alba Iulia şi Muzeul Orăşenesc
Sebeş, iar în anii 1982-1983 de Universitatea din Cluj-Napoca şi Muzeul
Unirii Alba Iulia.
In cea de a doua etapă a cercetărilor arheologice s-au secţionat ambele v~luri de pămînt şi şanţurile din spatele lor, s-a excavat pînă la
stîncă coridorul dintre turnul-locuinţă şi parapetul din spatele lui, s-a
dezvelit turnul de intrare în cetate, zidul de incintă pe lungimea actuală
de 280 m, intrarea secundară şi s-au săpat terasele C, E, F, şi aşa-zisa
terasă I.
In sfîrşit, ultimele verificări au vizat spaţiul dintre turnul-locuinţă
şi baza de piatră a scării, prelungirea de nord-nord-est a terasei C, terasa
E în zona dinspre terasele C şi D, la extremitatea ei de nord-nord-vest
şi zona intrării secundare. Cu acest prilej s-a putut preciza şi stratigrafic
nivelul feudal din perimetrul cetăţii, existent pe terasele C şi E (la
extremitatea sa de nord-nord-vest).
·
Unele dintre rezultatele cercetărilor din cea de a doua etapă de
săpături au fost publicate de H. Daicoviciu, anume existenţa a două
valuri pe şaua de acces, zidul de incintă care încinge toată partea supe-

'
10

11

'

Pentru toate detaliile se vor face trimiteri la descrierea monumentelor cetăţii.
M. Macrea, op. cit., p. 18-19; M. Macrea şi I. Berciu, op. cit.; p. '226.
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rioară a mamelonului, intrarea flancată de două ziduri în formă de L
şi „coridorul" de la extremitatea nord-estică a terasei E (= intrarea
secundară). Se postula, de asemenea, o fază anterioară fortificaţiei de
piatră 12 .
Mai tîrziu, descoperirea lîngă zidul de incintă a unei plinte de
calcar l-a determinat pe V. Moga să ·readucă în discuţie existenţa unui
şanctuar patrulater în cetatea Căpîlnei, asemănător cu celea de la Costeşti, Craiva şi Grădiştea Muncelului13.

In sfîrşit, I. Glodariu aminteşte în treacăt, zidul de incintă cu două
paramente (al doilea existent în antichitate doar de la un nivel cu ceva
mai jos decît cel de călcare de pe terasele C şi E, acum părbuşit), intrarea principală prin turn şi intrarea secundară 14 •
Incheind acest succint istoric al cercetărilor este de notat că au fost
omise menţiunile generale privitoare la cetatea dacică de la Căpîlna,
preluate de alţi cercetători după publicaţiile lui M. Macrea, I. Berciu şi
H. Daicoviciu, ca şi acelea întîmplătoare.

H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Cluj, 1972, passim.
V. Moga, In legătură cu o descoperire arheologică recentă din cetatea dacică
di' la Căpîlna (jud. Alba), în ActaMN, XX, 1982, p. 275-278.
u T. Glodariu, Arhitectura dacilor. Civilă şi militară, Cluj-Napoca, 1983,
p. 84-87 şi fig. 34.
..
12

13

2 -

Cetatco dacicii de la

Căpîlna
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ID. DESCRIEREA SAPATURILOR

Cercetările, desfăşurate în etapele de-acum cunoscute, au afectat
întreaga zonă de interes arheologic din cetatea Căpîlnei şi au fost completate cu periegheze şi sondaje atît pe teritoriul satului, în hotarul
căruia se află cetatea, cit şi în afara lui.
Documentaţia privitoare la ele, de care dispunem, este însă departe
de a fi egală: pe de o parte se poate vorbi mai curînd de o reconstituire
a succesiunii cercetărilor din prima etapăt şi, pe de altă parte, de existenţa tuturor detaliilor referitoare la celelalte două. In aceste condiţii,
la prezentarea săpăturilor, pentru a evita eventualele posibile confuzii,
secţiunile şi suprafeţele cercetate în anii 1939, 1942 şi 1954 vor fi marcate cu litere greceşti, din etapele următoare, cu cifre romane, toate în
ordinea alfabetică firească sau în curgerea cifrelor, indiferent de anii
cînd s-au executat.
Secţiunea a, de 44 X I m, orientată NE-SV, s-a trasat pe platforma
turnului-locuinţă şi pe terasa C. Ea a dus la descoperirea zidurilor de
sud-vest şi nord-est ale turnului-locuinţă, precum şi parţial a ziduluiparapet, care flanchează stînca din spatele aceluiaşi turn. Partea de
inceput a ei, anume porţiunea de peste turnul-locuinţă a fost transformată în suprafaţa a de 24X12 m, ducînd la dezvelirea întregului turn,
a zidurilor-parapet din spatele lui, a zidului de incintă, a începutului
~cării cu bază de piatră şi a celorlalte construcţii din apropierea turnuluilocuinţă. Doar în zona turnului ea a fost adîncită pe alocuri, pînă la stîncă.
Din colţul de ESE al suprafeţei a continuat urmărirea zidului de incintă
pe 26,80 m lungime. Pe terasa O nu s-au descoperit urme de construcţii,
ci doar un strat subţire de cultură.
Secţiunea ~. de 7 X 1 m, orientată NE-SV, reprezintă de fapt, continuarea secţiunii a. A fost trasată pe platforma de stîncă şi parţial pe
µanta de sud-vest a acesteia. Stratul de cultură fusese spălat integral
pe platformă şi nici alte indicii ale unor construcţii nu s-au găsit.
Secţiunea y, de 9X1 m, orientată NE-SV, s-a trasat în faţa tumuluilocuinţă, la 4,50 m sud-vest de zidul acestuia. !n ea s-au găsit dărîmături
din partea superioară a turnului-locuinţă, pămînt ars şi cărbune. După
direcţie, secţiunea y continuă secţiunea a.
1

Notele de

şantier păstrate
şi în D«ia,

t',tOacTrans, p. 9-23

nu conţin alte detalii declt acelea publicate în
N.S., IX, 1965, p. 201-231.
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Secţiunea fi, de 83X1 m, orientată VNV-ESE, traversează panta de
VNV a terasei C (rezultată din prăbuşirea zidului de incintă şi a marginii
terasei), platforma de stincă, terasa D, terasa E şi panta de ESE a acesteia
din urmă, creiată din aceeaşi prăbuşire a zidului de incintă împreună
cu marginea terasei. Un strat subţire de cultură s-a constatat pe terasele
O, D, E, iar pe platformă, imediat sub humus-ul actual a apărut stinca.
Capătul de VNV al secţiunii s-a aflat la numai 1 m de faţa externă a
:âdului de incintă, iar cel opus la 2 m. Umplutura de piatră şi pămînt a
marginilor teraselor C şi E, asemănătoare emplectonului zidului de incintă, a împiedicat separarea acestuia şi, ca urmare, săpătura s-a oprit
în adîncime la un nivel ce era mai sus cu peste 1,50 m de nivelul blocurilor de la baza zidului de incintă.
Secţiunea i::, de 56 X 1 m, orientată VNV-ESE, a fost trasată tot trasversal pe porţiunea dreaptă a terasei C, a întretăiat secţiunea a şi baza
de piatră a scării, coborînd pînă pe panta ESE a terasei E. Cum secţiunea b depăşea, practic pe aceeaşi direcţie, secţiunea E, aceasta din urmă
nu a fost prelungită mai departe spre VNV şi ESE. Baza de piatră a
scării, avînd înfăţişarea unui zid de piatră fasonată, a fost socotită
drept zidul transversal I. Urme de cultură materială ceva mai numeroase,
dar tot fără resturi sesizabile de construcţii, au fost descoperite pe tera:>ele C şi E. In partea centrală a secţiunii, pe panta de ESE a terasei C,
şi la capătul ei de ESE, materialele arheologice se aflau în poziţie secundară, alunecate fiind de pe terasele O şi E.
Secţiunea ţ, de 9 X 1 m, orientată NE-SV, a fost trasată înspre marginea de ESE a terasei C. Şi aici exista doar un strat subţire de cultură
materială.

Secţinea

ri. de 29X1 m, orientată NE-SV, unea teransversal secfi şi E şi tăia aproximativ pe axul lung întinsa terasă E. Pe toată
lungimea ei s-a constatat existenţa, sub humus-ul actual, a unui strat
subţire de cultură materială după care urma umplutura terasei formată
din piatră de micaşist, amestecată cu pămînt.
Secţiunea {}, de 12 X 1 m, orientată aproximativ N-S, pornea perpendicular de pe aceea care urmărise zidul de incintă, urmînd traseul
peramentului unui zid păstrat doar pe două rînduri de blocuri. Ea a
fost lărgită apoi cu încă 2 m, transformîndu-se în suprafaţa B pentru
a dezveli şi al doilea parament al zidului menţionat. El era de fapt zidul
de est al turnului porţii principale a cetăţii. Se părea că acest zid (iniţial numit zidul transversal II) continuă spre NNV şi apoi spre NV cu
baza tot din piatră fasonată a unei construcţii cu absidă2, ceea ce a
determinat deschiderea secţiunii {}1, perpendiculară pe capătul de NNV
al secţiunii {} şi măsurînd 11 X 1 m. In secţiunea i'.l 1 nu s-a găsit, aşadar,
decît stratul subţire de cultură materială de pe terasa E. în <;iuda dezvelirilor incomplete, conducătorii cercetăcilor presupuneau existe,iţa
acolo a unei intrări în cetate, posibil un turn al cărui zid fusese aşezat
pe stîncă (în partea de nord) şi pe umplutură de piatră şi pămînt (în
partea de sud); cea de a doua latură a turnului o forma zidul de incintă3. Supoziţia se va dovedi parţial întemeiată în sensul existenţei
ţiunea

2 M. Macrea şi I. Berciu La citadelle dacique de Căpîlna, în Dacia, N.S., IX,
1965, p. 220, fig. 27.
• M. Macrea, în CetDac7rans, p. 19; M. Macrea şi I. Berciu, op. ctt., p. 220-222.
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acolo a turnului porţii. Celelalte pietre, anume primele cinci blocuri în
linie de dincolo de capătul zidului de est al turnului, puteau forma un
prag înspre terasa E; restul sînt evident căzute din zidul turnului
(fig. 13).
Secţiunea t, de 48 X 3 m, orientată aproximativ N-S şi apoi
NE-SV urmărea baza de piatră a scării (ceea ce explică traseul cu unghi
al secţiunii) din apropierea zidului de incintă şi pînă la baza platformei
de stîncă. De o parte şi de alta a bazei scării (iniţial numită zidul transversal I) s-a constatat prezenţa stratului de cultură de pe terasa C.
Secţiunea x, de 7 X 1 m, orientată NNE-SSV, a tăiat parţial primul
val de pe şaua de legătură a mamelonului cu Dealul Stăuinilor.
Secţiunea /.., de 7 X 1 m, orientată NE-SV, a fost trasată aproape
de mijlocul terasei B. Nu a dat nici un fel de rezultate.
Secţiunea µ, de 3 X 1 m, orientată NNE-SSV, trasată la 8 m sude~,ţ de secţiunea /..a fost tot fără rezultate. Cele cîteva fragmente ceramice
răzleţe şi absenţa unui strat de cultură pe terasa B au condus spre concluzia potrivit căreia ea nu a fost locuită. Puţinele fragmente ceramice,
toote rulate, proveneau de pe cetate.
Secţiunea v, de 11 X 1 m, orientată aproximativ E-V, a fost trasată
înspre marginea de nord a terasei A. In suprafaţa ei nu s-au descoperit
nici un fel de resturi de cultură materială. Deci, întocmai ca şi precedenta,
nu a fost locuită.
Făcînd bilanţul primei etape de cercetări arheologice în cetatea Că
pîlnie se constată că aceasta s-a soldat cu descoperirea integrală sau cel
puţin cu sesizarea principalelor monumente arheologice. Nu sînt menţionate
niciunde materiale arheologice feudale cu toate că indicii despre existenţa
lor acolo existau. Anume, ne referim la brăzdarele de plug asimetrice, publicate, despre care se ştia că provin de pe teritoriul cetăţii, şi la secera
feudală găsită întîmplător, ca dealtminteri şi celelalte, tot acolo4.
In etapa a doua, cercetările arheologice au început mai întîi cu verificarea tuturor constatărilor prilejuit~ de săpăturile anterioare aşa încît
adesea ele au afectat aceleaşi zone ale cetăţii. Se adaugă, desigur, completările fireşti, rezultate mai ales din m51rea extindere a ariei săpate sistematic.
Sectorul turnului - locuinţă (fig. 4). Acolo nu mai putea fi cazul
deschiderii de noi secţiuni sau suprafeţe, aşa încît s-a procedat la verificarea constatărilor anterioare şi la adîncirea săpăturii pînă la stînca nativ:1. Observaţiile noi privesc mai ales zidurile - parapet din spatele
turnului - locuinţă şi strîmtul coridor dintre peretele de nord - est al
turnului şi zidurile parapet. Este de notat bogăţia şi varietatea impresio!1antă a materialului ceramic (inclusiv ceramică pictată) şi de altă natură
descoperit în amintitul coridor. S-a reuşit, de asemenea, precizarea traseului zidului de incintă care pornea de pe latura de sud-est a turnului ~i

4 M. Macrea, ·op. cit., p. 22, fig. 4: l\IL MacrE-a şi I. Berciu, op. cit„ p. 221l
fig. 31.
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locuinţă. Cercetările

în acest sector, ca şi elementarele lucrări de restaur:.ffe cerute de conservarea monumentelor s-au desfăşurat în anii
1965-1967.
Sectorul scării cu baza de piatră a fost verificat integral în anii 1965J !166. Nu s-a reuşit precizarea relaţiei existente sau inexistente între
zidul de incintă şi baza scării de piatră. Cert este că aceasta din urmă începe de pe paramentul interior al zidului de incintă, fără a fi legată
î1:~<'l organic de el, deci este ulterioară.
Sectorul zidului de incintă. Cum oprirea zidului de incintă la numai 26,80 m est de turnul - locuinţă era inexplicabilă, s-a urmărit în
continuare regăsirea traseului acestuia şi după întreruperea din m 27.
Identificarea lui a fost urmată de dezvelirea integrală a paramentului
său exterior pînă în apropierea joncţiunii cu zidul ce pornea de pe latura
de nord-vest a turnului - locuinţă. Acolo făcea probabil un colţ, acum
prăbuşit pe panta dinspre valea Gărgălăului. Lungimea totală a zidului
de incintă (inclusiv întreruperile actuale, determinate de surparea intPgrală a unor porţiuni din el) este de 280 m. Pe alocuri, şi uneori chiar
pe di<stanţe considerabile, s-a constatat prezenţa, sub blocurile de la baza
paramentului exterior, a unui strat de pămînt galben lutos şi sub el a
altuia de cenuşă, după care urma stînca. Pentru stratigrafie sînt mai
concludente însă secţiunile transversale, perpendiculare pe zidul de incintă. La descrierea lor se va reveni cu detalii asupra celor amintite mai
sus. Lucrările s-au desfăşurat în anii 1965-1967.
Secţiunea I/1965 (fig. 5), de 38,50 X 2 m, orientată NE-SV (numerotarea începe la NE) a fost trasată de la limita săpăturilor anterioare
din zona turnului - locuinţă şi pînă la baza primului val (exterior) de
pe şaua de legătură cu Dealul Stăuinilor. Stratigrafie (de sus în
1os): I humus actual; 2 pămînt aruncat din săpăturile anterioare la
turn; 3 pămînt brun-gălbui; 4 pămînt ars cu cărbune şi cenuşă; 5 căr
bune; 6 limita stîncii. Secţiunea a fost deschisă pe culmea şeii şi din
această pricină valurile sînt mult aplatizate în raport cu porţiunile lor
de pe versanţii şeii.
In m 1-3 se remarcă stratul de arsură compactă cu cărbune şi cenuşă, gros de 0,25-0,35 m, rezultat din incendierea turnului locuinţă
şi ca urmare a prăbuşirii suprastructurii sale. In aceiaşi metri stînca
pare dreaptă, dar în realitate ea urcă în pantă domoală pînă spre mijlocul încăperii turnului-locuinţă. în m 3,50-5 stînca este perfect orizontală şi tot acolo, în m 3,50-3,85 s-au găsit fragmente mari de cărbune
ce puteau proveni de la o palisadă cu talpă, menită să protejeze turnul
- locuinţă. Urma compactă de cărbune se întindea pe toată lăţimea
secţiunii, dar, inexplicabil, ea nu continua în sus, cel puţin pînă la nivelul corespunzător stratului de arsură cu cărbune şi cenuşă din m 1-3.
In m 18-20 se află micul şanţ interior (adînc de numai 0,40 m) al
celui de al doilea val, rezultat din excavarea stîncii şi aruncarea pămîn
tului rezultat în mantaua valului (m 21-23). în m 33-36 se află şanţul
interior al primului val, adînc înspre pantă de 0,60 m. Panta însăşi a
terenului era indeajWlS de piezişă pentru a îngreuia accesul înspre tur-

nul -

locuinţă.

Secţiunea

~i

Il/1965 (fig. 6), de 38,50 X 2 m, cu aceeaşi orientare ca
precedenta, pe care o continuă, a fost trasată la 3,70 m sud-est de sec-
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ţiunea

I pentru a tăia valul exterior pe centru. S t r a t i grafi e (de sus
în jos): 1 humus actual; 2 pămînt brun-gălbui; 3 limita stîncii.
ln m 1-10 se află valul exterior, păstrat pe o înălţime de cca 1 m.
Credem că traseul stîncii în m 11 nu este întîmplător, ci ea a fost anume
tăiată pentru a mări panta externă a valului, iar cea mai mare parte a
pămîntului din m 11-25 este scurs din acelaşi val. ln sfîrşit, în m 3034, adică la cota cea mai mică a şeii, stînca a fost excavată, rezultînd
un şanţ adînc de 1 m şi larg de 5 m.
Astăzi încă valurile şi şanţurile sînt perfect vizibile pe teren.
Secţiunea Ill/1965 (fig. 7), de 3,85 X 2,20 m, perpendiculară pe
zidul de incintă, deschisă între m 66,50 şi 68,70 ai acestuia. La 1,75 m
in spatele blocului din paramentul exterior al zidului de incintă s-au
găsit cîteva blocuri mici de calcar, evident alunecate (fig. 7/1). S t r at i g r ·'l fie (de sus în jos): 1 humus actual; 2 pămînt brun-gălbui gros
de 0,50-2,75 m; 3 emplecton din piatră amestecată cu pămînt gros de
0,75-2,15 m; 4 strat de arsură cu pigmentaţie de cărbune, gros de 0,050,20 m; 5 cenuşă; 6 blocuri de calcar; 7 limita stîncii.
Blocul de calcar şi emplectonul din fig. 7/2, între 0-0, 70 m sint
evident alunecate odată cu prăbuşirea paramentului exterior al zidului.
Socotind după limita interioară a emplectonului (verticală în profil), în
c.are se opresc cele două straturi cvasiparalele de arsură, zidul cetăţii
avea grosimea de aproximativ 2,30 m. Nu este exclus, din contră foarte
probabil, ca blocurile descoperite în frontul secţiunii (fig. 7/1), la 1,75 m
în spatele blocului din paramentul exterior al zidului, să provină din paramentul interior, alunecat şi el odată cu emplectonul. In acest caz blocurile de la baza paramentului interior s-ar fi aflat cu 1,30-1,40 m mai sus
decît blocurile de la baza paramentului exterior.
Oarecari dificultăţi de interpretare ridică cele două straturi de arsură, cvasiparalele, care se opresc în spatele emplectonului (fig. 7/2, m 4).
Dacă acestea ar marca două niveluri de distrugere ale zidului, implicit
unul de construire şi două reconstruiri ale zidului de la o înălţime în
sus, ar trebui să aibă corespondent pe terasa E, dar acolo lipsesc. Stratul
inferior poate fi pus în legătură cu amenajarea patului pentru zidul de
incintă (a se vedea situaţia stratigrafică din secţiunea a XIII-a), iar cel
'>i.Ipenor scmnificînd o eventuală fază de consolidare a umpluturii terasei
în apropierc•a zidului de incintă. Cert este că despre trei etape la zidul de
incintă (una de construcţie, celelalte două de refacere) nu se poate vorbi.
"Cealtminkri, situaţia stratigrafică din această secţiune nu are corespondent în. celelalte, perpendiculare pe zidul de incintă. Singurul loc unde
;:u mai apărut două straturi de arsură a fost frontul de SV al secţiunii
XII A (fig. 10). Acolo este absolut evident că primul nivel de arsură se
află în pămîntul de umplutură al terasei, iar cel de al doilea la limita
dintre straturile superioare ale terasei şi poate fi interpretat ca aparţinînd
lucrărilor de consolidare a pămîntului de umplutură.
In sfîrşit, în ambele profile este de remarcat stratul de cenuşă de la
baza zidului, iar în profilul din fig. 7/2 şi patul pentru baza zidului, tăiat
orizontal în stingă, pe o lăţime de 2,25 m.
Secţiunea IV/1965 (fig. 8), de 8,20 X 2 m, orientată SE-NV, a fost
trasată perpendicular pe şase blocuri de calcar, dispuse în linie, pe direcţia NE-SV, înspre marginea de sud-vest a terasei C. Dispunerea blocu22
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rilor de calcar crea impresia unui parament de zid şi, ca urmare, s-a încercat găsirea celui de al doilea parament al său. S t r a t i g r a f i e (de
c;us în jos): 1 humus actual, gros de 0,10-0,17 m; 2 pămînt brun, gros de
0,20-0,52 m; 3 sfărîmătură de stîncă locală amestecată cu puţin pămint
groasă de 0,12-9,52 m; 4 pămînt brun amestecat cu sfărîmă~ură de
st.încă; 5 pămînt negru; 6 piatră de stîncă; 7 stîncă nativă (stîncă friabilă);
8 bloc de calcar; 9 fragmente ceramice dacice.
Secţiunea, cu toate că nu a dus la descoperirea unui al doilea parament al zidului, a furnizat indicii importante privitoare la amenajarea terasei C. Nivelul originar al terasei se afla la limita superioară a stîncii
(7 ), acoperită de un strat subţire de humus, acum dispărut in m 6-8,20
prin amestecarea cu primul strat de sfărîmătură de stîncă, dar păstrat în
m 4-6 (pămîntul negru de la nr. 5). Urmează straturile succesive de umplutură: pămînt amestecat cu sfărmătură de stîncă, sfărmătură de stîncă
~i pămînt brun. Blocurile de calcar au fost aşezate pe stratul 3. Că deasupra stincii se află straturi depuse artificial (cu excepţia humus-ului
antic, negru, din m 4-6) o demonstrează prezenţa fragmentelor ceramice
dacice în toate in afară de humus-ul antic. Stratul 2 este in parte identic
cu stratul de cultură propriu-zis.
Secţiunea IV A/1966, de 20 X 3 m, cu o casetă largă de 1 m între
15,10-16,20, orientată NE-SV a fost trasată perpendicular pe secţiunea
IV şi a traversat secţiunea E mai veche. S t r a t i g r a f i a a fost identică
cu a secţiunii IV cu toate că nu a fost adîncită decît pînă în partea superioară a stratului 4, încît este inutil să se mai insiste asupra ei. Majoritatea descoperirilor se aflau în partea superioară a stratului 2 şi
trit acolo, în m 15,50-16,10 s-a găsit o porţiune de lipitură de perete
compactă, arsă; fragmente de astfel de lipitură au apărut sporadic şi în
::1 15-17 ai secţiunii. Nu s-a putut delimita conturul unei eventuale
construcţii a cărei existenţă o indica amintita lipitură de perete arsă.
Secţiunea V/1966, de 16 X 2 m, orientată ENE-VSV, a fost deschisă pe terasa E, anume pe porţiunea dintre secţiunile fi, E şi 'l'J· S t r at i grafi a (de sus în jos): humus actual, gros de 0,05-0,07 m; pămînt
brun-negricios, gros de 0,28 m; strat de pămînt gălbui, cu multă sfăr
mătură de stîncă (= stratul de umplutură al terasei). Toate descoperirile au apărut in stratul de pămint brun-negricios aşa încît adîncimea
secţiunii nu a depăşit
0,50 m. Materialele arheologice constau din
fragmente ceramice, fragmente de lipitură de perete arsă şi obiecte de
fier. ln partea superioară a stratului de cultură s-au găsit şi cîteva
fragmente ceramice feudale dar un nivel corespunzător acestora nu a
putut fi delimitat.
ln colţul de vest al secţiunii, în peretele ei de nord, la 0,30 m adîncime faţă de nivelul actual al solului, pe o lungime de 0,55 m, a apărut
o arsură negricioasă, uşor alveolată spre fund, iar deasupra ei s-a găsit
lipitură de perete arsă făţuită, cu şi fără urme de nuiele. Conturul construcţiei d~ lemn, de la care provenea lipitura de perete arsă, nu a putut
fi precizat.
Secţiunea Vl/1966, de 16 X 1 m, orientată NE-SV, a fost trasată
pe axul longitudinal al terasei F. Ulterior ea a fost lărgită pină la 5 m,
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transformîndu-se în suprafaţa II, de 16 X 5 m 5 . Stratigrafie (de
sus în jos): humus actual, gros de 0,05 m; strat de pămînt brun-negricios,
amestecat cu piatrc"1 măruntă, gros de 0,20-0,25 m; strat de pămînt gălbui,
cu sfărmături mari de stîncă, gros de circa 0,05 m; stîncă nativă. Toa.te
descoperirile au apărut în stratul de pămînt brun-negricios şi constau din
fragmente ceramice (provenite de la vase extrem de variate ca formă şi
crnamentică}, cuie, foarfeci, o zăbală, obiecte de podoabă. Amestecate cu
materialele dacice s-au găsit şi cele feudale, mai puţin numeroase: ceramică, o zăbală şi un vîrf de lance. Lipitura de perete arsă s-a păstrat în
fragmente foarte mici, la fel ca şi cărbunele. Cu toate că a fost imposibilă precizarea conturului unei construcţii, locuirea terasei atît în epoca
dacică, cît şi în cea feudală este în afara oricărei îndoieli.
Pe versantul de sud-est al Dealul Cetăţii se presupunea 61 s-a
păstrat un tronson al drumului antic, care urca la cetate pe Pîrîul Rîpii,
anume aşa-zisa terasă I (fig. 3). îngustimea acesteia, ca şi direcţia ei
spre punctul cel mai de jos al şeii de legătură impuneau cercetarea prin
săpături. Încă înninte de deschiderea secţiunilor s-a constatat că terasa
nu este perfect orizontală ci mai înălţată spre N-V (de aici rezultă
diferenţele de adîncime în .suprafaţa fiecărei secţiuni).
Secţiunea VII/1966, de 5 X 1 m, orientată N-S, a fost deschisă
î11spre capătul de vest al „terasei" I; adîncimea secţiunii a fost de 1,40 m
~la capătul de nord) şi 0,70 m (la capătul de sud). Stratigrafie (de
sus în jos): humus actunl, gros de circa 0,05 m; pămînt brun-gălbui,
amestecat cu sfărmătur<'1 de stîncă, gros de 0,85 m la capătul de nord al
secţiunii şi de 0,45 m la capătul de sud al ei; strat de pămînt
gălbui, cu sfărîmături mari de stîncă, gros de 0,20 m. Sporadic, în stratul mijlociu, au apărut fragmente ceramice, dar ele puteau proveni din
alunecări de sus aduse de apă. în pereţii secţiunii nimic nu indica existenţa aici a drumului antic, iar o eventuală locuire a terasei nu intră
în discuţie din pricina puţinelor urme de cultură materială descoperite.
Secţiunea VIII/1966, de 4X 1 m, orientată N-S, a fost trasată la
23,30 m spre E de secţiunea' VII, într-un loc unde „terasa" I era mai
îngustă. Şi de astă dată adîncimea secţiunii nu era aceeaşi: 1,30 m la
capătul de N şi 0,70 m capătul de S. Str t i grafie (de sus în jos): humus
actual, gros de 0,05-0,07 m; strat de pămînt br.un-gălbui, amestecat cu
sfărmături de stîncă, gros de 0,85 m la capătul de nord al secţiunii şi de
0,45 m la cel de sud; pămîntul gălbui, amestecat cu sfărmături mari de stîncă,
gros de 0,18 m la capătul de S al secţiunii şi de 0,38 la capătul de N. La capătul de N sub acest strat se află stînca nativă. Descoperiri: sporadic, în stratul de pămînt brun-gălbui au apărut cîteva fragmente ceramice şi treipatru bobiţe de cărbune de stejar, împreună cu cîteva obiecte mici de
fier. Nimic nu indică e..xistenţa drumului sau a unei locuiri antice.
Secţiunea IX/1966, de 6 X 1 m, orientată NNV-SSE, a fost trăsată
la 17 m est de secţiunea VIII. Adîncimea: 0,90 m la capătul de NNV şi
0,45 m la cel de SSE. Str a t i g r a fi e: (de sus în jos): humus actual,
5 Suprafaţa I a fost
prin~ipală.

de la .poarta

deschisă între baza de piatră a scării şi pină la turnul
Ea va fi . prezentată împreună cu turnul de intrare.
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gros de 0,05-0,10 m; strat de pămînt brun-r;ălbui, gros de 0,70 m la
capătul de NNV şi de 0,35 m la cel de SSE; strat de pămînt gălbui, cu
sfărmături mari de stîncă, gros de 0,05 m; stînca nativă la capătul de
NNV al secţiunii. Descoperirile s-au făcut tot în stratul de pămînt brungălbui: cîteva fragmente ceramice, un fragment dintr-un vas de sticlă
~albenă şi cîteva obiecte de fier. Secţiunea a dovedit, la fel ca şi celelalte două, că pe „terasa" I nu a existat un drum antic şi nici n-a fost
locuită.

Secţiunile VIII-IX, deschise pe terasa
tenţei acestei terase în antichitate pentru că
se pretează roca locală la terasare naturală,

I, pun chiar problema exisea este largă numai atît cît
întocmai ca şi „terasele" G,
H de deasupra ei. !n jos, pe panta dinspre Pîrîul Rîpii, se văd şi alte
terase asemănătoare ca formă şi dimensiuni. Puţinele resturi de cultură
materială au putut ajunge acolo aduse de apa precipitaţiilor.
Secţiunea X/1966, de 15 X 1 m, orientată VNV-ESE, a fost deschisă pe. terasa B. Str a t i g r a fie (de sus în jos): humus actual, gros
ele 0,0a-0,04 m; pămînt brun-gălbui, amestecat cu multă piatră, gros de
0,-:10-0,45 m. Treptat stratul acesta se transformă în tipica sărmătură
ele deasupra stîncii de micaş~st şi apoi urmează stînca propriu-zisă, friatilă. Deşi au fost găsite mai multe fragmente ceramicL>, inclusiv o verigă
de bronz cu perle, nu se poate conchide că terasa ;1r fi fost locuită. Lipsesc
cu desăvîrşire urmele de lipitură de perete arsă, c[1rbune, încît obiectele
<tmintite mai înainte se aflau în poziţie secundară, scurse din incinta
cetăţii.

Secţiunea XI/1966, de 30 X 1 m, oreintată NV-SE, a fost trasată
pe terasa A, anume pe axul longitudinal al ei. Adîncimea secţiunii a fost
de 0,45-0,50 m. Stratigrafie (de sus în jos): humus actual, gros
ric 0,07-0,10 m; strat de pămînt brun-gălbui, gros de 0,38-0,48 m,
ctmestecat cu mari sfărîmături de stîncă. Descoperirile constau doar din
dteva fragmente ceramice apărute sporadic incit nu dispunem de nici un
indiciu referitor la locuirea terasei în antichitate.
Secţiunea

orientată NV-SE, a fost trasată
a terasei E care se află sub terasa D şi platforma de
stincă, pe versantul de nord-est al dealului. Adîncimea sa varia între
0,50-0,77 m în funcţie de apariţia fie a stratului de umplutură bine
trasat, fie a stîncii. Strat i g r a fi e (de sus în jos): humus actual,
gros de 0,05-0,08 m; pămînt brun-gălbui, pe alocuri brun-negricios,
amestecat cu sfărmătură de stîncă, gros de 0,38-0,69 m; pămînt brungălbui, bine tasat, amestecat cu foarte multă sfărmătură de stîncă, fără
resturi de cultură materială; stînca, găsită numai în capătul de NV al
~ecţiunii, pe circa 20 m lungime, la 0,55 m adîncime.
Toate descoperirile au apărut în partea inferioară a humus-ului
actual şi în tot stratul de pămînt brun-gălbui sau brun-negricios. Ele
constau din fragmente ceramice feudale amestecate cu cele dacice în
partea superioară a stratului amintit, dar fără putinţa de a le separa
stratigrafic, fragmente ceramice dacice, cîteva obiecte de fier şi două
brăţări de bronz cu perle. Tot în cuprinsul secţiunii sînt de semnalat:
la 0,18 m de capătul de NV al secţiunii şi la 0,77 m adîncime apare

în acea

XII/1966, de 37 X 1 m,

porţiune
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stînca, care continuă pînă la 7,80. Ea reapare la m 9,50 şi se termină la
13,70. Între m 15,10 şi 15,60 se afla un bloc de calcar (căzut de pe
terasa D?), după care reîncepe stînca şi continuă pînă la m 20,10. La
m 30,20 s-a găsit faţa unui zid cu direcţia aproximativ perpendicular.:i
pe a secţiunii. Blocurile din ultima asiză (cea mai de sus) sînt alunecate
şi aplecate. La m 31-35 a apărut paramentul altui zid (care stătea faţă
în faţă cu celălalt), cu blocurile din ultima asiză mai mult alunecate şi
avînd direcţia puţin oblică în raport cu a primului zid. Ambele ziduri
au fost găsite la 0,66 m adîncime. In sfîrşit, în m 33 reapare stînca, care
continuă pînă la capătul de sud-est al secţiunii.
Urmele de cultură materială descoperite în secţiune (desigur cu
excepţia paramentelor zidurilor amintite) sînt îndeajuns de numeroase
pentru a conchide că terasa a fost locuită atît în epoca dacică, cît şi în
cea feudală. Şi aici pămîntul amestecat cu multă sfărmătură de stîncă
a făcut, pe de o parte, imposibilă separarea nivelului feudal de cel dacic 6
şi, pe de altă parte, irealizabilă încercarea de a stabili conturul eventualelor construcţii din această zonă a terasei.
Secţiunea XII A/1966-1967 (fig. 9-10), de 16,50 X 1,50 m, aproximativ perpendiculară pe secţiunea XII, a avut menirea de a dezveli
paramentele zidurilor semnalate în secţiunea XII şi de a cerceta spaţiul
dintre ele. Str a t i g raf i e (de sus în jos): 1 humus actual, gros de
0,07-0,10 m; 2 pămînt brun-negricios, gros de 0,66__:.0,70 m; 3 pămînt
brun-gălbui, gros de 0-0,60 m; 4 strat de pămînt ars, amestecat cu
cărbune, gros de 0,05-0,08 m; 5 stîncă. La limita dintre straturile 2 şi
3 se află primul nivel de arsură, iar cel de al doilea în stratul 3. Tot în
acest din urmă strat s-a găsit o piatră mare de micaşist. In sfîrşit, înspre
capătul din dreapta al profilului, rn 2-3,20 se află o porţiune de umplutură cu aspect de emplecton. Straturile de arsură de la nr. 4 s-au amintit
în legătură cu acelea existente în secţiunea III. Absenţa fragmentelor
ceramice şi în general a oricăror urme de cultură materială în stratul 3
demonstrează că nu poate intra în discuţie existenţa a trei faze de locuire:
prima fază pînă la nivelul inferior de arsură, a doua între cele două
nivele de arsură şi a treia deasupra ultimului nivel de arsură. Straturile
de arsură sînt evident contemporane cu pămîntul brun-gălbui de la
nr. 3 şi sînt de pus în legătură cu amenajarea terasei E. Ele provin,
foarte' probabil, de la încălzirea stîncii în vederea îndreptării ei (ca în
m 1,50-2,10) şi din aruncarea resturilor combustiei în umplutura terasei.
Interes deosebit prezintă sistemul de construire a insolitului coridor
pentru dezvelirea căruia s-a trasat secţiunea XII A. Lungimea sa totală
(măsurată de la capătul de VSV al zidului de ESE pînă la zidul de incintă) era de 15,40 m, peretele de ESE fiind mai lung cu 1,83 m <lecit
celălalt, care coteşte spre NV în m 3. Lărgimea sa totală este tot inegală: 1 m la capătul de ENE şi 1,50 m la capătul de VSVi, iar adîncimea
iarăşi diferită: 1,15 m la capătul de VSV şi 2,60 m la capătul de ENE.
tn aceste condiţii este de domeniul evidenţei că nu peste tot avem de-a
iace cu acelaşi număr de asize, ele sporind treptat spre capătul de ENE.
e Nivelele au putut fi separate doar in

secţiunea XVI/1982.
n-a rezultat numai din împingerile exercitate de umplutura
în spatele paramentelor ele calcar.

7 Lărgimea inegală

terasei

aflată
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S-a constatat, de asemenea, dl emplecton veritabil se află numai pe
înălţimea blocurilor din ultima asiză a fiecărui zid, dar iarăşi cu grosime
inegală: 1,80 m la zidul de VNV şi 2 m la zidul de ESE, ceea ce demonstrează că în partea inferioară, grinzile transversale de lemn erau fixate
în altele din spatele emplectonului, in bîrne aşezate fie vertical, fie
orizontal (mai degrabă). In sfîrşit, capătul său de VSV a fost blocat
intr-un loc cu un „zid" din piatră de stîncă lipită cu lut, iar în celălalt
cu o umplutură asemănătoare în egală măsură emplectonului şi celei din
infrastructura terasei.
Judecind după nivelul de călcare antic, partea superioară a ultimei
asize păstrate (cea mai de sus) ajungea pină aproape la nivelul terasei,
incît cele două paramente de zid puteau continua doar pentru a forma o
balustradă a cărei înălţime nu poate fi apreciată.
Uimitor de bogate şi de variate au fost materialele arheologice descoperite in spaţiul dintre cele două ziduri şi mai ales înspre nivelul actual
de călcare: ceramică de toate felurile, inclusiv pictată, chiar ceşti întregi,
obiecte de fier, de bronz, piese de podoabă, o mare cantitate de oase,
între care un maxilar inferior uman etc. Totul lăsa parcă impresia că
intenţionat au fost „depuse" acolo. Materialele arheologice se răreau progresiv pe măsura înaintării săpăturii în adîncime. Asupra destinaţiei
„coridorului" se va reveni.
Secţiunea XIII/1966 (fig. 11), de 5 X 1, 30 rn, a fost trasată perpendicular pe zidul de incintă, la 22,20 m est de secţiunea III/1965, adică
între m 86,95 şi 88,95 ai zidului de incintă. Adincimea variază în funcţie
de stîncă între 1,75 şi 2.45 m. Stratigrafie (de sus în jos): 1 humus
actual, gros de 0,07-0,12 m; 2 pămînt brun, cu sfărmătură de stîncă şi
extrem de puţine urme de cultură materială, gros de 0,27-2,45 m;
.3 emplectonul zidului (ce constă din piatră de stîncă amestecată cu pă
mînt), masiv pe circa 2,30 m lăţime, după care se subţiază într-o prelungire în m 3-4; 4 lentilă de pămînt galben bine bătut, ce începe sub
blocul de calcar din paramentul exterior al zidului de incintă şi continuă
pînă la 1,01 m. Grosimea e variabilă, de la 0,15 m sub bloc pînă la
0,25 m în spatele lui; 5 lentilă de pămint brun-gălbui, aflată în alveola
stîncii din m 3-4; 6 strat de cenuşă cu puţine resturi de cărbune de
lemn, care, în partea de sud-est a secţiunii, se află sub lentila de la
nr. 4, iar apoi sub emplectonul zidului. Pe alocuri este amestecat cu
j)ămînt puţin inroşit. Grosimea lui variază între 0,07 şi 0,28 m; 7 stînca,
în partea superioară, sfărmicoasă din pricina infiltrării apei pînă la ea,
ctpoi masivă.
Sint de subliniat patul tăiat orizontal în stîncă pe o lăţime de
1,20 m, stratul de cenuşă (rezultat desigur dintr-o combustie deschisă),
care urcă continuu pe stîncă, inclusiv dincolo de emplectonul zidului de
incintă, ca şi grosimea de circa 2,50 m a zidului (bloc + emplecton),
care la origine trebuie să fi fost mai mare. Stratul 2 este identic cu
acela din partea superioară a terasei şi, deci, alunecat odată cu prăbu
şirea zidului de incintă.
Secţiunea XIV/1967, de 5 + 1 m, a fost trasată perpendicular pe
zidul de incintă, între m 36,25-37,25. Stratigrafia este asemă
nătoare aceleia din secţiunea XIII, încit nu se va mai insista asupra ei.
27
https://biblioteca-digitala.ro

De notat doar că în această secţiune a apărut nivelul superior de arsură
(tot începînd de la emplecton), care continua spre terasă numai pînă la
4,50 m de paramentul exterior al zidului de incintă.
Secţiunea XV/1967, de 12,50 X 1 m, orientată VSV-ENE, a fost
trasată pe terasa E, între secţiunile V şi 11· Stratigrafie (de sus
în jos): humus actual, gros de 0,95-0,07 m; pămînt brun-gălbui, amestecat cu piatră şi cu slabe urme de cultură, gros de circa 0,70 m; stînca.
!n peretele de VNV al secţiunii erau trei gropi umplute cu pămînt mai
ir.chis la culoare şi amestecat cu piatră. De la VSV spre ENE ele se
succedau după cum urmează: între 2,80-3,65, în formă de ic, cu fundul
uşor rotunjit, adîncă de 0,60 m; între 4,45-5,60 m, asemănătoare precedentei dar cu fundul rotunjit, adîncă de 0,70 m; între 7,30-8,70 m, în
formă de ic, adîncă de 0,60 m. Gropile porneau chiar din humus-ul actual
şi au fost considerate ulterioare perioadei dacice; nu conţineau nici un
Jel de materiale arheologice. Prezenţa lor este însă de reţinut pentru
relaţid ce o au cu descoperirile ulterioare.
Suprafaţa 1/1965 (fig. 13-14), a fost deschisă între aşa-zisele ziduri
transversale I şi II, de fapt între baza din blocuri de calcar a scării şi
latura de NV a turnului porţii, pentru clarificarea rosturilor zidurilor
transversale amintite. Stratigrafie (pe peretele de E, de sus în
jos, fig. 13): 1 humus actual şi pămînt aruncat din săpăturile anterioare,
gros de 0,18-0,62 m; 2 pămînt brun, cu resturi de cultură materială,
g:::-os de 0,16-0,65 m; 3 strat de pămînt ars, gros de 0-0,20 m; 4 c:':irLune, gros de 0-0,20 m; 5 pămînt brun-gălbui, steril din punct de vedere
arheologic, gros de 0,15-0,60 m; G stînca nativă. Este în afara îndoielii
că nivelul antic de călcare se afla iniţial pe stratul de pămînt brur:.g.;Ubui. Pe acesta au căzut bîrne carbonizate (din suprastructura turnului
porţii) şi pămînt înroşit de incendiu. Stratul 2, de pămînt brun propriuzis (deci fără a include în el şi straturile de arsură de dedesubt) es~e
alunecat de pe terasa C. In sfîrşit, blocul de calcar putea proveni m:1i
degrabă din zidul de incintă decît din zidurile turnului de intrare.
Pentru a avea imaginea de ansamblu a descoperirilor din suprafaţd I
SP. cuvine prezentat şi planul acesteia (fig. 14). Pe latura de sud a supnieţei s-a păstrat, pe o lungime de 3,35 m, paramentul exterior al zidului
de incintă. Traseul lui în continuare poate fi stabilit cu destulă certitudine prin prelungirea celui existent pînă la joncţiunea cu o altă porţiune
unde c;-au găsit blocurile de calcar din acelaşi parament.
In spatele paramentului exterior al zidului de incintă, la 1,15 m şi
1<1 2,20 m, se află două construcţii care lasă impresia unor ziduri în L~.
Construcţia dinspre E are latura lungă de 3,76 m şi cea scurtă de 2 m, i,1r
cealaltă, dinspre V, are latura lungă de 4,60 m şi latura scurtă de
2,05 m; grosimea zidurilor amintite era de 2,20 m la cel de est, 1,60 m
la cel de vest şi 1.30-1,35 m pe latura scurtă iar distanţa dintre ele de
5,'."l5 între laturile lungi şi 2,45 între laturile scurte. Zidul de V continui
cu un şir de blocuri de calcar înspre nord, la fel cum continua şi acet::i.
de E (fig. 12). Deosebirea constă doar în existenţa, la zidul de V, a două
s Cf. M. Macrea, op. cit., p. 19; M. Macrea
H. Daicoviciu, op. cit., p. 148, fig. XI -:;i 21.

şi

I. Berciu, op. cit., p. 220-222;
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blocuri cu lăcaşe, unul pentru o bîrnă dreptunghiulară de lemn, celălalt
dreptunghiular, menit a primi uşciorul mobil al porţii. Ambele ziduri,
ca şi pragul păstrat al celui de V se sprijin.;i direct pe stînc"i în partea
dinspre N, iar în continuare, spre S, pe umplutura obişnuită din p;:imînt
gălbui amestecat cu piatră.
Avem de a face, evident, cu resturile unui turn ce măsura la exterior
circa 6 X 9 m (dimensiunile sînt aproximative pentru că blocurile au
fost găsite parţial alunecate); zidul de S era în acelaşi timp zidul ele
incintă. Joncţiunea dintre zidurile perpendiculare şi cel de incintă nu
s-a păstrat din pricina surp<l.rii ultimului amintit. De altminteri blocurilP
din zidurile de E şi de V ale turnului se află la un nivel superior celui
din prima asiză a paramentului exterior al zidului de incintă.
Judecind după descoperirile din suprafaţa I, numai parterul turnului
fusese ridicat din ziduri de piatră; în partea superioară el continua în
cărămidă de felul celei găsite sfărîmată pretutindeni. Dimensiunile acesteia nu au putut fi reconstituite. Ceea ce se poate afirma exact este că
liiţimea cărămizilor nu depăşea 0,19 m. Desigur înălţimea părţii în piatră
a zidurilor turnului nu a putut fi stabilită dill moment ce ele s-au păstrat
pe maximum patru asize. Cum resturi de ţigle nu au fost găsite, se
poate conchide că învelitoarea era din şindrilă pe o fermă de căpriori
(unii dintre ei s-au prăbuşit dind naştere cărbunelui şi arsurii din profilul peretelui de est al suprafeţei).
Cea de a doua etapă de cercetări în cetatea Căpîlnei s-a soldat, deci,
cu descoperiri şi precizări dintre cele mai importante pentru reconstituirea monumentelor dacice. Amintim constatările privitoare la construcţiile de pe platforma turnului-locuinţă, stabilirea exactă a traseului zidului de incintă de la turnul-locuinţă spre SE de turn, descoperirea întregului zid de incintă pe lungimea de 280 m (inclusiv laturile turnului
pentru că altminteri zidul propriu-zis măsoară numai aproxim::itiv
267,15 m) şi precizarea sistemului în care a fost construit, dezvelirea
tu~nuiui porţii, a intrării secundare („coridorul" de pe terasa E), constatarea cu certitudine a locuirii unor terase, ca şi a absenţei urmelor de
locuire pe altele, precizarea numărului de şanţuri şi valuri care barează
şaua ele acces, descoperirea urmelor de locuire feudală, chiar dacă nivelul corespunzător acestora nu a putut fi separat net de cel dacic şi,
desigur, mulţimea de materiale arheologice de tot felul, indispensabile
pentru cronologia cetăţii şi îmbogăţirea cunoştinţelor privitoare la ci vilizaţia dacică în timpul funcţionării cetăţii.
Tot pe durata acestei etape s-au efectuat perieghezele care se vor
menţiona în încheierea capitolului.
Si.lpăturile din etapa a treia au avut drept punct de plecare descoperirea lîngă zidul de incintă din partea de nord a cetăţii, anume sub
extremitatea de NNE a terasei C a unei plinte de coloane. Plinta s-a
aflat Ungă zidul de incintă, aproximativ cu 0,15 m mai jos decît baza
primei asize şi a apărut la lumină în urma spălării de ape a platformei
din faţa zidului, rezultată din săpăturile anului 1967. Se adăugau cîteva
verificări absolut indispensabile elaborării proiectului de restaurare a
cetăţii.

Cercetările

au vizat mai întîi extremitatea

apoi terasa E.
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amintită

a tresarei C

şi

Suprafaţa

III/1982 (fig. 3), de 6 X 6 m, a fost

deschisă

la NNE de

secţiunea b. Cum terenul coboară în pantă domoală spre VNV, adincimea
suprafeţei nu a fost aceaşi, ci mai mare înspre ESE. Detaliile de ordin

stratigrafic vor fi precizate pe peretele de ESE. S t r a t i g r a f i e de sus
în jos): humus actual, gros de 0,10 m; strat de dărîmături, scurse de pe
platforma turnului de veghe, gros de 0,15-0,17 m; strat de arsură cu
cărbune şi pămint înroşit, gros de 0,25-0,27 m; stînca nativă. Cea din
urmă coboară pe măsura înaintării înspre marginea terasei. Materiale
.irheologice au conţinut stratul de dărîmături şi celălalt, de arsură. In
primul dintre ele s-au aflat materiale dacice (ceramică, arme, unelte de
fier, o zăbală fragmentară) în amestec cu ceramică şi o cheie feudală.
Tot în acest strat s-au găsit fragmente de cărămizi, confecţionate din
lut în amestec cu paie şi pleavă, arse secundar, cu grosimea de 0,09 m,
întocmai ca şi acelea descoperite în zona turnului-locuinţă în prima
etapă a cercetărilor. Distincţia netă între materialul feudal şi cel dacic
pe nivele nu intră în discuţie cît timp ambele erau alunecate de pe plat!orma de stîncă.
în stratul al doilea descoperirile, numai de factură dacică, ca şi arsura mai consistentă se masau în partea de nord-est a suprafeţei. Ele
constau din multă ceramică, material de construcţie din fier, un vas de
bronz fragmentar ş.a.
Niciunde în suprafaţă nu s-au văzut locurile de unde au putut fi ridicate plinte de calcar de felul celei găsite lîngă zidul de incintă şi nu
s-a putut delimita conturul locuinţei sau al construcţiei de la care proveneau materialele arheologice. Deasupra stîncii, pe măsură ce ea cobora, se aflau cantităţi tot mai mari de umplutură formată din piatră
mare şi pămînt, care nu a conservat urmele construcţiilor din lemn.
Paralel cu cercetarea suprafeţei III s-a procedat la verificări ale paramentului exterior al zidului de incintă, rămas acoperit, după etapa a
doua a cercetărilor, cu o şapă de pămînt, menită să-l protejeze. In 1982
şapa era însă spălată integral de apa provenită din precipitaţii. Cu acest
prilej, la 22,80 m nord-vest de zidul de NNV al intrării secundare, s-au
descoperit, aşezate în paramentul exterior al zidului de incintă, două
sferturi dintr-o plintă mare de calcar şi un stîlp paralelipipedic, fragmentar, din aceeaşi rocă. Tăierea în patru a plintei se explică prin dorinţa
de a obţine o latură dreaptă pentru a putea fi aşezată în paramentul
exterior al zidului. Cum dimensiunile plintei sînt mari, sanctuarul de la
care provenea trebuie să fi fost o clădire impozantă, ridicată pe una dintre marile terase ale cetăţii.
Secţiunea XVI/1982 (fig. 15), de 9 X 2 m, orientată NV-SE şi trasată
la extremitatea de N-V a terasei E, oarecum în prelungirea secţiunii
XII, dar în dreptul platformei de stîncă are s t r a t i g r a f i a după cum
urmează: 1 humus actual, gros de 0,05-0,10 m; 2 strat de dărîmături
(pămînt cu piatră) de pe platforma de stîncă, ce conţinea ceramică feudală şi dacică, gros de 0,10-0,35 m; 3 pămînt brun-gălbui, numai cu materiale dacice şi resturi de podină arsă, gros de 0,25-0,45 m; 4 pămint
gălbui cu sfărîmături mari de stîncă, reprezentînd umplutura terasei, gros
de circa 0,20 m; 5 stînca nativă.
Situaţia stratigrafică demonstrează că la extremitatea de NV a
terasei E nu s-au ridicat construcţii feudale. Materialele aparţinînd aces30
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tei epoci provin din alunecări de pe platforma de stîncă. A existat, în
schimb, o construcţie dacică (afectată şi ea de alunecarea jumătăţii de
nord-est a terasei E), cu material ceramic şi de metal de o varietate remarcabilă.

Ultima campanie de cercetări în cetarca Căpîlnei s-a organizat în
anul 1983. Ea a avut drept obiective săparea acelei porţiuni din terasa E,
sectorul de sud, rămasă neinvestigată în anii precedenţi, în vederea precizării locului unde se ridicase sanctuarul patrulater cu plinte de calcar.
Cum s-a spus, acesta a fost demontat de daci, plintele tăiate în patru
şi folosite astfel la refacerea zidului de incintă. Tot în anul 1983 s-a cercetat o porţiune rămasă nesăpată pe terasa D şi marginea dinspre sud
a terasei C.
Secţiunea XVII/1983, de 20 X 2 m, orientată nord-est-sud-vest (numerotarea de la nord-est spre sud-vest), a fost trasată în zona de sud a terasei
F, anume chiar la piciorul pantei ce coboară dinspre terasa C. Terenul
fiind în pantă, adîncimea secţiunii nu a fost aceeaşi: mai mare la peretele
de nord-vest (aproximativ 0,90 m) şi mai mică la peretele de sud-est (0,75 m).
S t r a t i g r a f i e (de sus în jos): 1 humus actual, gros de 0,05-0,07; 2
pămînt brun-gălbui de 0,10-0,12 m, cu urme de cultură materială feudală
şi dacică, toate în poziţie secundară; 3 pămînt brun-gălbui, gros de 0,500,60 m, cu urme de cultură materială dacică; 4 stînca nativă. Materiale
feudale (cîteva fragmente ceramice, două potcoave, o cheie, fragmente de
piese de fier) s-au găsit împreună cu fragmente ceramice dacice. Atît
unele cît şi celelalte erau în poziţie secundară, alunecate de pe terasele
("'! şi D. Stratul de cultură dacic nu a fost deranjat. El conţinea obişnuita
ceramică lucrată cu mîna şi la roată, material de construcţie din fier (cuie,
scoabe), fragmente de rîşniţe rotative din tuf vulcanic, jumătate dintr-un
cleşte, două fibule de tip Latene tîrziu. In m. 16-20 s-au găsit mai multe
1ragmente de lipitură de perete arsă, căzute în neorînduială, şi la 0,40 m
adîncime, resturi dintr-o podină arsă. Ele nu permiteau însă reconstituirea planului construcţiei ce fusese ridicată acolo în vechime. Este de
notat prezenţa în suprafaţa secţiunii a sfărîmăturilor de calcar - unele
de dimensiuni considerabile - , găsite însă sporadic. Ele nu puteau
proveni de pe terasele superioare (C şi D) şi nici din pămîntul de umplutură al terasei E. Foarte probabil au rezultat din demantelarea unei
construcţii în componenţa căreia intra şi piatra de calcar fasonată.
Secţiunea XVIII/1983 (fig. 20), de 20 X 2 m, orientată NE-SV
(numerotarea de la nord-est spre sud-vest) a fost trasată tot pe terasa E,
în zona de S, anume paralelă cu secţiunea XVII şi la 1 m SE de ea.
Aici suprafaţa terasei era practic netedă încît adîncimea secţiunii este
C'lm aceeaşi: 0,70-0,75 m. S fr a t i grafie (de sus în jos): 1 humus
actual, gros de circa 0,05 m; 2 pămînt brun-gălbui, gros de 0,07-0,10
m, cu resturi de cultură materială feudală şi dacică; 3 pămînt brun-găl
bui, gros de 0,15-0,45 m, cu resturi de cultură materială dacică; 4 pă
mînt amestecat cu piatră din umplutura terasei, gros de 0,05-0,20 m;
5 stînca nativă, apărută doar în m. 1-9 ai secţiunii şi numai în jumă
tatea ei de nord-vest.
Materialele arheologice din stratul 2, feudale şi dacice, erau în poziţie secundară, alunecate fiind de pe terasele superioare. Ele constau
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liin ceramică feudală, cîteva piese de metal (inclusiv o cheie) şi ceramică
lucrat[1 cu mina şi la roată.
In stratul 3 au atras atenţia dintru început pigmentaţia de pămînt
ars (uneori şi bucăţi mici de lipitură de perete arsă) din m. 14-20, ca şi
urmele provenite din arderea la foc deschis a unor stîlpi masivi. Astfel
c.lv resturi au apărut după cum urmează: m 2 în secţiune şi în peretele
ei de SE, patrulateră, cu colţurile rotunjite, măsurînd 0,70/0,75 X 0,80/
0,83; în m. 13, deasemenea în secţiune în peretele ei de sud-est, tot patru!ateră cu colţurile rotunjite, măsurînd circa 0,75 X 0,80 m; în m.
14-15 în secţiune şi în peretele ei de nord-vest, patrulateră cu colţurile rotunjite, de 0,70/0,75 X 0,80/0,85 m. In sfîrşit, la numai 5 cm
deasupra urmei lăsate de arderea stîlpului din m 13, se afla o
porţiune mai mare de podină arsă, care începea în m. 12 urcînd
treptat pînă lîngă urma stîlpului unde devenea orizontală. Alt rest de
astfel de podină, lung de numai 0,35 m, s-a descoperit în m. 13-14. La
fel ca precedenta, se afla cu 0,05 m mai sus decît urma bazei stîlpului de
lemn ars. Stîlpii 1 şi 2 sînt aşezaţi pe aceeaşi linie avînd între ei distanţa
de 10,15 m, iar distanţa dintre marginile stîlpilor 2 şi 3, măsurată perpendicular nu oblic, este de 1,35 m. Ultimii stîlpi amintiţi nu sînţ aşe
wţi ln linie.
Materialul arheologic (dacic în exclusivitate), consta din ceramica
lucrată cu mina şi la roată, redusă cantitativ, material de construcţie şi
alte piese din fier. Este de notat că în suprafaţa acestei secţiuni nu s-au
descoperit decît foarte puţine sfărîmături de piatră de calcar.
Secţiunile XVII şi XVIII au furnizat şi indiciile referitoare la amendjarea terasei E în antichitate. Stînca nativă a fost tăiată şi nivelată
începînd de la piciorul pantei înspre terasa C şi pînă la jumătatea lăţimii
secţiunii XVIII, deci pe o lăţime de aproximativ 5-6 m (dacă avem în
vedere alunecarea parţială a pantei terasei C). De acolo înainte, pînă la
marginea dinspre zidul de incintă a krasei E, stînca a rămas neamenajată,
dar deasupra ei s-a aşezat umplutura din pămînt amestecat cu sfărîmă
tură de piatră. Această umplutură măsoară în lăţime circa 15 m şi era
groasă,
în apropierea zidului de incintă, de peste 7 m. Odată cu pră
buşirea zidului de incintă a alunecat pe pantă şi marginea de sud a
terasei E; astăzi se păstrează abia ceva peste două treimi din lăţimea
amintită a umpluturii.
Secţiunea XIX/1983, de 8 X 2 m, orientată nord-est sud-vest a
fost trasată pe buza terasei C în aşa fel încît jumătate din lăţimea ei să
se afle pe terasa amintită, iar cealaltă jumătate pe panta înspre tt•rasa
E. Stratigrafie (de sus în jos) 1 humus actual, gros de 0,05-0,07
m; 2 pămînt amestecat cu piatră din umplutura terasei, gros de 0,300,45 m; 3 stînca nativă. Material arheologic dacic în asociere cu cîteva
piese feudale s-a descoperit numai sub stratul subţire de humus.
Secţiunea în discuţie a fost deschisă cu scopul de a verifica dacă la
marginea terasei C, care constituie, împreună cu platforma turnului de
veghe, platoul superior al cetăţii, nu se construise o palisadă de felul
celei intîlnită la cetatea dacică de la Costeşti - Cetăţuie. Nu s-au descoperit indicii în acest sens, incit pe lîngă absenţa găurilor pentru stîlpii
palisadei nu se poate vorbi nici despre posibila existenţă a uneia ridi-
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cată
lă!';;\t

pe o talpă de lemn. Şi într-un caz şi în celălalt incendierea ei ar fi
urme consistente.
Suprafaţa IV/1983, de· 9 X 3 -m, orientată NV-SE s-a deschis pe
mica terasă D, anume la SV de secţiunea b. Stratigrafie (de sus
în jos): 1 humus actual, gros de 0,05 m; 2 pămînt brun-gălbui de 0,150,20 m, cu sporadice resturi de cultură materială feudală şi dacică; 3
stînca nativă. Toate materialele descoperite în stratul 2 arătau a fi în
poziţie secundară, alunecate fiind de pe platforma turnului de veghe.
:Ele constau din cîteva fragmente ceramice dacice şi feudale şi cîteva
piese de metal.
Paralel cu săpăturile arheologice din cetatea Căpîlnei s-au efectuat
numeroase periegheze în vatra satului, iar una dintre ele chiar pe plaiul
ce duce de la Căpîlna la Şureanu ~i de acolo, peste Comărnicel, la Gră
diştea Muncelului. Socotim că toate sondajele trebuie amintite indiferent
dacă rezultatele lor au fost pozitive sau negative. Cele cu rezultate pozitive vor fi menţionate în ordinea cronologică firească a materialelor arheologice descoperite.
Dealul Stează se ridică la nord-vest de satul actual şi are o muche
prelungă, destul de îngustă. Atît pe muche (mai rar), cît şi pe pantele
sale de SE (mai ales) s-au descoperit fragmente ceramice Coţofeni şi
bucăţi de lipitură de perete arsă.
Dealul· Gorgan se află situat la NV de sat, la nord de Dealul Cet<lţii şi în dreapta văii Sebeşului. Pc pLtloul său larg se află două mo"ile care marcau hotarul dintre satele Căpîlna. Deal şi Laz. In mantaua
movilelor, deci în poziţie secundară, s-a descoperit ceramică aparţinînd
culturii Coţofeni.
Pe valea Seciu Mare, situată între Muchea Furilor (la sud) şi Muchea
Seciu Mic (la nord), în arătura de pe proprietatea lui Gligor Stancu se
descoperiseră mai înainte două vîrfuri de suliţă, ajunse în Muzeul oră
şenesc Sebeş. Sondajele
superficiale practicate acolo au dus doar la
descoperirea unui fragment ceramic, decorat cu brăduţ, bine rulat
(dacic!').
De pe Dealul Varului, situat peste Sebeş, vis-a-vis de Dealul Cetăţii, provine un fier de plug asimetric, cu fantă la extremitatea manşo
nului, existent în colecţia Şcolii generale din Căpîlna. Poate data la fel
de bine din epoca feudală sau de mai tîrziu.
Alte perigheze n-au dat nici un fel de rezultate, în ciuda reliefului
propice locuirilor antice sau ulterioare şi, mai rar, a unor toponime
adesea semnificative. Nu s-a descoperit nimic în sondajele superficiale
executate în mai multe puncte: mamelonul dintre Preluca Stăuinilor şi
Padina Stăuinilor, situat la SV de Dealul Cetăţii; mamelonul ce poartă
numele de Cioaca Nesii, situat tot la SV de Dealul Cetăţii; Dealul
Curmă,turii aflat la VNV de Dealul Cetăţii; mamelonul mic, legat
cu o şa de restul masivului, situat pe valea Sebeşului, la ESE de
Dealul Cetăţii, care poartă numele de Zgheab (sau Jgheab) şi muchea
Găujoare, plină de denivelări naturale, aflată la 2 1/2 ore de Dealul Cetăţii, la sud de Vîrful Pleşii, deasupra actualului sat Mărtinie.

3 - Cetatea

dacică

de la

Căpilna
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IV. ELEMENTE DE FORTIFICARE

Fără îndoială, cel mai mare interes în cetatea Căpîlnei îl prezintă elementele sale de fortificare. Mai mult, acestor elemente le-au fost practic
subordonate toate celelalte construcţii din interiorul cetăţii, aşa încît este
fireasciJ. începerea prezentării monumentelor de acolo cu ele, şi în ordinea
în care constructorii le-au ridicat în faţa ata~atorilor.
Indiferent din ce parte s-ar fi ajuns către culmea mamelonului i;e valea Gărgălăului, pe versantul dinspre Pîrîul Rîpii sau coborîncl
pantele Dealului Stăuinilor - , punctul obligatoriu de trecere era peste
şaua de legătură. Acolo se aflau cele mai înaintate elemente de apărare.

1.

ŞANŢURILE ŞI

VALURILE (fig. 3, 5-6)

Şanţul I, exterior (fig. 6), a fost săpat în roca nativă a şeii, aproximativ în formă de U. Larg la gură de 5 m şi adînc de 1 m, el se afla la
cota cu cea mai mică altitudine de pe şaua de legătură. De-acolo înainte
se urca pe stîncă, într-o pantă domoală pînă la primul val de pămînt.
Distanţa între şanţ şi val este de 17 m.
Valul 11 (fig. 6) a fost ridicat pe stînca parţial nivelată (m 2-5 al
secţiunii II). Panta sa exterioară era accentuată de tăierea oblică a
stincii (m 10-11). Acum aplatizat, cu pămîntul din mantaua sa scurs pe
panta din faţă, valul măsoară la bază 11 m (inclusiv porţiunea de stincă
tăiată oblic) şi numai 1 m înălţime. Dacă la înălţimea păstrată a pămîn
tului din val o adăugăm şi pe aceea a stîncii tăiate oblic, se ajunge la
înălţimea totală a valului de aproape 4 m. In antichitate el trebuie să fi
fost mai înalt cît timp pămîntul aflat pe stînca din faţă provine integral din manta şi, mai mult, a fost parţial spălat de apa provenită din
precipitaţii. Valul păstrat astăzi are formă semilunară, cu grosimea mai
mare pe muchea şeii, de unde se îngustează continuu spre capete. Lungimea păstrată: 28 m.
Firească ar fi fost plantarea în val a unei palisade, dar cum urmele
stîlpilor acesteia nu au fost găsite, poate fi cel mult presupusă.
Şanţul II se află imediat în spatele valului I (fig. 5) şi constă dintr-o
nivelare a stîncii (m 33-36 ai secţiunii I), cu o abia vizibilă alveolare
1

Cf. M. Macrea, în CetDacTrans, p. 11.
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la fund; panta dinspre mamelon a stîncii este tăiată tot oblic. Acolo
adîncimea maximă este de 0,60 m; deschiderea la fund 2,50 m, iar la
gură 3,50 m. Pămîntul şi stînca, excavate din şanţ, au fost depuse în
mantaua valului.
Valul II (fig. 5), aproape integral aplatizat, are grosimea maximă de
6 m, lungimea de aproape 24 m şi, la fel ca primul, se îngustează spre
capete. Pe culme este mult aplatizat însă spre extremităţile sale se păs
trează încă pe înălţimea de 1,50 m în raport cu şanţul din spate.
Şanţul III (fig. 5), de fapt o mică alveolare a stîncii în spatele valului II, are deschiderea la gură de numai 2,50 m şi adîncimea de 0,40 m.
De o parte şi de alta a muchei şeii el pare mai adînc, din pricina conservării în condiţiuni mai bune a valului din faţa sa.
Palisada (fig. 5). In m 3,50-5 ai secţiunii I stînca a fost nivelată
'?i aproape de limita sa superioară, în m 3,50-3,85, s-au descoperit resturi de bîrne carbonizate, care, evident, nu puteau proveni decît de la
o palisadă, în ciuda constatării că resturile de cărbune nu ajung pînă la
un nivel corespunzător limitei inferioare a stratului de arsură din 1-2,20
ai secţiunii. Dată fiind adîncimea redusă la care se afla stînca, palisada
trebuie să fi fost de tipul cu talpă din moment ce în stînca nivelată nu
:o-au găsit gropile pentru stîlpi. Ridicarea acolo a unei palisade se impunea în vederea protejării turnului - locuinţă pentru că acesta fusese
construit nu în interiorul, ci pe traseul zidului de incintă, formînd încă
un mic ieşind. Numai pe baza resturilor de cărbune nu se poate aprecia
nici cu aproximaţie înălţimea palisadei. In spatele ei stînca urcă oblic, în
unghi de 60° şi apoi în pantă domolă,_ pînă la turnul - locuinţă.

2.

TURNUL-LOCUINŢA 2

(fig. 3-4, 16, pl. II)

A fost ridicat pe o platformă tăiată în cea mai mare parte în stînca
masivului, la 4,50 m în spatele palisadei. In porţiunea din spatele turnului-locuinţă, deci în faţa laturii sale de NE, stînca, care cobora în pantă
continuă pe muchea mamelonului a fost tăiată vertical pe o adîncime
de 5 m şi s-a amenajat o platformă perfect orizontală. Jumătatea de NE
a platformei se află direct pe stînca nivelată, iar jumătatea de SV pe
un strat de umplutură din sfărîmături mari de stîncă, amestecate cu
pămînt.

La construirea turnului, în stînca platformei s-a tăiat un şanţ perfect
orizontal, puţin adîncit pentru zidul de NE şi, parţial, pentru zidurile
de SE şi NV. In continuare, blocurile din prima asiză a zidurilor de SE
şi NV ca şi întreg zidul de SV s-au aşezat pe un strat de pămînt nivelat
~i bătut. Este de constatat că blocurile primei asize a zidurilor turnului
nu se află cu nimic în afara blocurilor din asizele superioare, deci ele
nu formau o bază pentru ziduri. Nivelul de călcare atît în interior, cît
şi în exterior se afla cam la jumătatea înălţimii blocurilor din asiza
inferioară.
2 Cf. idem, op. cit., p. 12-16; M. Macrea şi I. Berciu, op. cit., p. 206-218;
.H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană, 1972, p. HO; Cercetările
ulterioare au adus doar cîteva completări de detaliu.
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Turnul-locuinţă este pătrat, laturile sale măsurînd fiecare la exterior 9,50 m, iar în interior 6,04 m. Încăperea, încinsă de ziduri groase
de 1,73 m, avea suprafaţa de aproape 36,50 mp.
Zidurile sale s-au conservat inegal: cel dinspre NE cu patru
asize în paramentul exterior şi pe alocuri în paramentul interior, cele
de SE şi NV tot pe patru asize doar la şi în apropierea colţurilor de N
~i E, iar în continuare pe trei asize şi zidul de SV dar la paramentul interior pe trei asize; paramentul exterior, căzut, se păstra pe una-două
asize, dar şi acestea înclinate spre exterior.
Cum în emplectonul zidurilor şi în apropierea turnului nu s-au descoperit aşchii de calcar, rezultate din cioplirea blocurilor, este de presupus că fasonarea acestora s-a făcut în altă parte (foarte probabil în
carieră, pentm a evita transportul de piatră inutilă}, iar la faţa locului
s-au practicat doar micile retuşuri indispensabile potrivirii perfecte a
blocurilor în paramente şi, desigur, scobirea jgheaburilor menite să primească· grinzile de lemn.
Inălţimea blocurilor din aceeaşi asiză nu este totdeauna egală, unele
fiind cioplite în L, iar celelalte dimensiuni ale lor diferă: lungimea între
0,40 şi 1,05 m, majoritatea nedepăşind însă 0,60-0,75 m, grosimea de
0,26-0,32, dar mai ales în jurul a 0,28 m, iar lăţimea între 0,40 şi
0,46 m. Blocurile aşezate la colţurile turnului au săpate în ele profilaturi
verticale adînci de 0,03 m şi late de 0,05 m. în sfîrşit, pe un bloc însastrat
în paramentul exterior al zidului de NV al turnului (Pl. II) se află
incizată sigla C. Ea reprezintă fie un sigma grec, fie litera latină C.
Jgheaburile pentru grinzile de lemn sînt scobite în funcţie de legă
turile obligatorii ale paramentelor. De obicei ele erau mai late pe faţa
exterioară a blocului şi mai înguste spre interior. In mod obişnuit adînc:i.mea acestora nu depăşeşte 0,10 m, iar lăţimea variază între 0,120,15 m. Dispunerea jgheaburilor, cu excepţia blocurilor din prima asiză,
unde se întîlnesc şi pe faţa lor infcrio:1r5, este de regulă la faţa superioară a blocurilor. Unele străpung întreaga grosime a blocurilor (de
regulă cele din paramentele inferioare ale zidurilor) şi altele se opn•<;c
la cîţiva cerltimetri de faţa externă a blocurilor (în special la blocurile
de colţ din paramentele exterioare dar nu întotdeauna). Mai rar l'le
sînt plasate la întîlnirea a două blocuri, fiecare avind săpat în el jumăt:1tL·
din cavitatea jgheabului, pe paramentul interior al zidurilor.
Este în afara oricărei îndoieli că bîrnele de lemn se prindeau la
capete în blocurile din cele două paramente ale zidurilor şi în lăcaşurile
din bîrnele dispuse longitudinal în emplecton, cum a fost aceea, lungă
de 3,10 m, descoperită începînd de la colţul de N al turnului, la nivel
corespunzător limitei dintre asizele a doua şi a treia.
La colţurile de N şi E s-au găsit in situ, iar lîngă colţurile de S şi
V căzute lîngă turn, blocuri ce aveau pe faţa superioară o cavitate
dreptunghiulară, cu laturile de 6 X 5,5 cm şi adîncimea de 8 cm; în
aceste cavităţi intrau cepurile bîrnelor de lemn, aşezate vertical, în continuarea zidurilor turnului.
Intrarea în turn se află pe latura de SE, cu un prag format din
blocw-ile primei asize şi placată lateral cu lespezi de calcar aşezate pe
cant. Deschiderea era de aproximativ 1,26 m.
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!nălţimea în piatră a zidurilor turnului-locuinţă ajunge la 1,70 m.
De acolo în sus, fie pe toată grosimea lui, fie cu o retragere pe partea din
interior, zidurile continuau în cărămidă legată cu liant de lut. Cărămizile
au fost confecţionate din lut amestecat cu paie şi pleavă şi slab arse cît
timp chiar după arderea lor secundară, la incendierea turnului, consistenţa nu era dintre cele mai bune. Dimensiunile cărămizilor erau de
0,48 X 0,24 X 0,08-0,09 m. In sfîrşit, este de notat că în zidul de cără
midă, pe porţiunea păstrată, nu s-au descoperit urme de bîrne. Singurii
stîlpi erau aceia verticali, de la colţurile turnului.
Se apreciază că înălţimea părţii în cărămidă a zidului era în jur de
4 m, ceea ce ar da înălţimea totală a zidurilor turnului de 5,50-6 m.
Cum fragmente de ţigle nu au fost găsite niciunde, învelitoarea turnului era probabil din şindrilă.
Turnul-locuinţă avea, aşadar, două încăperi, una la parter, cealaltă
la etaj. Incăperea de la parter era pardosită cu piatră acoperită cu pămînt
bătut, iar planşeul din lemn aşezat pe bîrne dispuse transversal. El con~tituia în acelaşi timp pardoseala încăperii de la etaj, cu ziduri din
rărămizi.

La turnul din cetatea Căpîlnei, la fel ca şi la unele bine conservate
din alte părţi, ca de pildă cele de pe platoul cetăţii de la Costeşti3, se
remarcă înălţimea relativ scundă a zidurilor de piatră (1,70 m la Căpîlna
şi 1,80 m la Costeşti). Cum în zidul de cărămidă nu s-au găsit urme sau
Jocuri de bîrne este evident că acestea se sprijineau cu capetele pe zidurile de piatră. !nălţimea liberă a încăperii de la parter este relativ mică
pentru una destinată locuirii, dar suficient de mare pentru una de provizii sau magnzie. Descoperirea de cereale carbonizate în încăperea de la
parter a turnului-locuinţă de la Căpîlna este semnificativă pentru destinaţia ei.
Intrarea în încă.perea de la etaj s-a presupus că se afla deasupra
celei de la parter şi că accesul era posibil cu o scară de lemn. Fără
a exclude această posibilitate, credem că o altă intrare trebuia să se afle
în faţa terasei C (fig. 99), coborînd pe un plan înclinat sau in trepte.
Maniera de amplasare a turnului-locuinţă, pe traseul zidului de
incintă şi formînd chiar un ieşind din acesta, demonstrează dubla sa
menire: pe de o parte element defensiv, încadrat între celelalte lucrări
de întărire şi, pe de altă parte, locuinţă a comandantului cetăţii.
Blocurile de calcar utilizate la ridicarea zidurilor sale au dimensiuni mai mici decît la Costeşti-Cetăţuie şi Costeşti-Blidaru, dar sînt
apropiate de acelea din zidurile Sarmizegetusei. Este posibil ca dimensiunile lor să fi fost direct determinate. de distanţa pînă la carieră. Cariera
de unde au fost extrase se afla tot la Măgura Călanului, incit aducerea
lor de la o asemenea distanţă, cu mijloacele de transport ale vremii.
creia serioase dificultăţi.
Incizarea siglei C pe unul dintre blocurile paramentului exterior al
zidului de nord-vest nu credem că este întîmplătoare. S-a presupus,
poate cu dreptate, că existenţa canalului de scurgere4 în faţa blocului ar
3 C. Daicoviciu Al. Ferenczi, Aşezările dacice din Munţii
p. 12.:....13.
4 VeZi infra, „Construcţiile de pe platforma cu turnul-locuinţă".
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Orăştiei,

1951,

putea da siglei semnificaţia de marcare a locului amplasării acestuia 5 .
Dar aceeaşi siglă, cum, de altfel s-a remarcat6 , se află incizată pe mai
multe dintre blocurile din zidurile turnului-locuinţă din cetatea de la
Costeşti-Blidaru. Nu ar fi exclus, deci, ca în ambele locuri prin C să fi
fost marcat în carieră lotul de blocuri destinat zidurilor turnului-locuinţă
d;::c<i ţinem seama că acest bloc se vedea fiind acoperit de zidul de
curtină.

Cît despre cărămizile utilizate în zidurile turnului, în privinţa dimensiunilor, ele se deosebesc de acelea de la turnurile-locuinţă de la Costeşti
CcUiţuieî şi de la turnurile de la Costeşti-Faerag 8 , dar sînt apropiate de
altele, întrebuinţate la construcţiile similare din cetatea de la Tilişca>i.
fehnica de confecţionare şi de ardere superficială este însă peste tot
acec·:1şi.

3. ZIDUL DE INCINTA
Principalul element de fortificare al cetăţii Căpîlnei îl constituie
zidul de incintă
(fig. 3, 7, 11, 17, Pl. III) care porneşte aproximativ per;x:ndicular de pe laturile de SE şi NV ale turnului-locuinţă. Legătura
dintre blocurile sale si cele ale zidurilor amintite ale turnului nu este
organică. Spre NV este sigur că zidul de incintă a fost lipit de cel al
turnului; acum primele sale blocuri se află puţin distanţate de zidul
turnului în urma alunecărilor. Celăblt tronson, care porneşte spre sud(~St, s-a ruinat aproape integral, încît s-au păstrat pe locul lor doar cîteva
blocuri din fiecare parament, celelalte fiind alunecate spre vale. Nimic
insC:-1 nu arată o legătură organică cu zidul de sud-est al turnului.
Pentru înlesnirea urmăririi descrierii 'zidului de incintă 1 o se va prezenta mai întîi sistemul său de construcţie şi apoi traseul începînd cu
caputul perpendicular pe latura de sud-est a trunului-locuinţă.
Stînca, în pantă piezişă, a mamelonului, nu permitea ridicarea pe ea
a zidului de incintă fără amenajări speciale. S-a procedat, deci, la decuparea masivului pe traseul viitorului zid şi la nivelarea lui pe o
l<iţime potrivită pentru a creia zidului de incintă un pat de fundaţie cît
mai orizontal.
1n secţiunile III (fig. 7/2), XIII (fig. 11) şi XIV ca, dealtminteri, şi
în alte locuri unde zidul a fost secţionat transversal, s-a constatat existenţa unui strat subţire de cenuşă, care acoperea partea superioară a
stîncii. In locurile unde amintitul strat era vizibil, deasupra lui se afla
unul de lut, variabil ca grosime, şi peste acesta erau aşezate blocurile
din prima asiză a zidului. O situaţie analogă celei din fig. 17 nu s-a conM. Macrea şi I. Berciu, op. cit., .p. 229.
Ibidem.
; D. M. Teodorescu, C.:etatea dacll. de la C:osteştt (extras din ~Cfvt.rT, 1929), p. 10
(pătrate cu latura de 0,30 m şi grosimea de 0,07 m).
~ C. Daicoviciu, op. cit., p. 23 (0,48 X 0,48 x 0,085 m).
~ N. Lupu, în CetDacTrans, p. 37 (0,48 X 0,26 X 0,08-0,09 m).
to Pentru primul tronson, de 26,80 m, cf. M. Macrea, op. ctt., p. 17-29; M. Macrea ~i I. Berciu, op. cit., p. 218, 220, iar pentru traseul integral H. Daicoviciu,
op. dt., p. 140.
5

6
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statat în săpăturile ulterioare. Oricum, ea nu modifică cu nimic reconstituirea sistemului de amenajare a patului pe care urma să se clădească
zidul de incintă.
Pentru a facilita tăierea stîncii native ea a fost peste tot încălzită
cu foc de lemne aprins la suprafaţă. Operaţiunea s-a repetat pină la
obţinerea prin încălziri şi ciopliri succesive, a patului orizontal pentru
zid. Pe alocuri stratul de cenuşă şi cărbune, rezultat din combustia ciL'Schisă a lemnului, a fost curăţat integral şi blocurile primei asize a
zidului s-au aşezat direct pe stîncă. În alte părţi s-au produs denivC'lc"tri,
remediate prin aşezarea pe stîncă şi pe stratul subţire de cenuşă cu
pigmentaţie de cărbune a unui strat de lut bătut. In sfîrşit, peste acesta
din urmă s-au clădit blocurile din prima asiză a zidului. Este de rPmarcat
că pe alocuri prima asiză nu este continuă; uneori între blocurile ei se
află spaţii, anume lăsate pentru scurgerea apei de infiltraţie, mărginite
c!c blocuri de calcar rnai înguste.
In secţiunile III (fig. 7/1) şi XIII (fig. 11) s-a constatat că în urma
denivelării stîncii native s-a obţinut un pat „orizontal" lat de 1,20 '.':1
pînă la 2,25 m. Blocurile primei asize a paramentului exterior se a[Ltu
la marginea dinspre vale a patului menţionat indiferent dacă ele s-au
aşezat direct pe stîncă sau peste lutul de nivelare.
De la prima asiză în sus se succedau, de astă dată foră spaţii într::>
ele, blocurile asizelor următoare ale paramentului exterior. In spatde
lor se afla emplcctonul, din piatră de stîncă amestecată cu pămînt. Co:1sistenţa emplectonului, ca şi modul în care aceasta s-a lipit şi s-a pli:1t
după conturul pietrelor din el şi a blocurilor din paramentul exterior
demonstrează că pămîntul ce folosea drept liant a fost amestecat cu api"'t.
Chestiunea esenţială a sistemului de construcţie a zidului de incintti
pe cea mai mare parte din lungimea sa era aceea a paramentelor. Este
sigur că blocurile din primele două asize, rar trei, pe care s-a păstr<tt
zidul de incintă aveau în ele jgheaburi pentru grinzile transversale, d:1r
în spatele emplectonului nu se aflau blocurile paramentului interior, cu
jgheaburi - pandant, în care să fie fixate capetele opuse ale scoabelor.
Ca urmare, s-a formulat concluzia potrivit căreia zidul cet{iţii ar fi avut
pe toată lungimea sa un singur parament, cel exterior, în care se fixa
unul din capetele scoabelor, iar celălalt capăt al lor s-ar fi fixat, pc toată
înălţimea zidului, doar în bîrne aşezate vertical sau orizontal, în spatele
emplectonului1 1 • Găsirea urmelor acestor birne, în condiţiile prăbuşirii
zidului şi ale alunecării emplectonului, împreună cu marginea teraselor,
era iluzorie. Tehnica, de ridicare a zidului trebuie să fi fost însă acea~ta
pînă la o înălţime corespunzătoare sau apropiată cotei nivelului de călcare
antic de pe terasele din interiorul cetăţii.
Exista evident şi posibilitatea de a fixa capătul dinspre interior al
grinzilor de lemn în lăcaşuri anume săpate în stîncă, dar friabilitatea
micaşistului, după aproape două milenii de infiltrare a apei din precipitaţii, excludea dintru început posibilitatea găsirii lor în săpătură, încît
este de acceptat şi varianta cu bîrnele dispuse vertical sau orizonta~ în
spatele emplectonului.
u H. Daicoviciu, Z.c.
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Rămînea de explicat maniera în care zidul de incintă continua mai
sus de marginea teraselor interioare, adică de lâ un nivel corespunzător
în linii generale nivelului de călcare antic. !nălţarea sa cu un singur
parament, menit să-i protejeze pe apărătorii fortificaţiei, este exclusă din
pricina stabilităţii precare a zidului format dintr-un singur rînd de
blocuri de calcar ridicate pe aproximativ 1,50 m înălţime. Logic singura
rnluţie care se impunea este aceea a construirii celui de al doilea parament (interior) al zidului, de la un nivel cu ceva mai coborît probabil
decît nivelul de călcare din interiorul cetăţii pentru a asigura şi legătura
prin grinzi de lemn cu paramentul interior al zidului.
Un indiciu pentru existenţa paramentului interior, dincolo de considerentele de ordin constructiv, îl constituie situaţia constatată în frontul
secţiunii III (fig. 7/1 ). Blocurile (mai mici, e adevărat), găsite acolo puteau
proveni din paramentul interior al zidului de incintii alunecat pe pant~-1,
odată cu emplectonul. Credem, deci, că zidul de incintă se ridica cu un
singur parament, cel exterior, pînă aproape de cota nivelului de călcare
nntic şi, de acolo în sus, continua cu două paramente 12 .
Grosimea zidului de incintă este dificil de precizat în condiţiile dis1;ariţiei integrale a paramentului său interior sau ale alunecării sale pc
unicul tronson de la turnul-locuinţă spre NV. ln secţiunea XIII patul
„orizontal" amenajat în stîncă era lat de 1,20 m, iar în secţiunea III de
~.25 m. Totodată grosimea emplectonului, desigur alunecat spre exterior,
măsura într-un loc 2,50 m, iar în celălalt 2,30 m. Mai mult, în aceeaşi
secţiune XIII, ey·_sta o pre' •.mgire spre interior a emplectonului pînă la
4,40 m, măsuraţi de la faţa externă a blocurilor de calcar din paramentul
exterior. Ultima dimensiune nu este de luat în considerare la aprecierea
grosimii zidului şi pentru simplul motiv că ea depăşeşte cu mult masivitatea tuturor zidurilor dacice cu două paramente, cunoscute pînă acum.
Presiunea unui emplecton de asemenea dimensiuni mai mult dăuna rezistenţei zidului. Socotind, aşadar, că grosimea zidului de incintă al cetăţii
Căpîlnei era în jur de 2,50 m, iar înălţimea, calculată după diferenţa de
nivel între baza zidului, nivelul de călcare antic şi înălţarea de deasupra
acesteia din urmă, indispensabilă acoperirii apărătorilor, ajungea pînă
la maximum 4,50-5 m, din care aproximativ 1,50 m se ridica deasupra
aivelului de călcare din interior.
Sigur este însă că nu peste tot grosimea zidului era ~ceeaşi. Dacă
măsurătorile din prima etapă a cercetărilor au fost exacte şi nu avem
motive să ne îndoim - , atunci tronsonul zidului de incintă aflat la NV
de turnul-locuinţă era doar ceva mai gros decît 1,50 m (datorită alunecării
paramentelor sale). înspre SE grosimea zidului nu se poate preciza cu
toate că ea a fost dată ca fiind aproximativ la fel (fig. 4).
Luînd în considerare particularităţile amintite, pe de o parte, şi grosimea de 2,50 m apreciată după cea a emplectonului din porţiunile unde
nu s-au descoperit ambele paramente ale zidului, pe de altă parte, rezultă
că pe tronsoanele unde s-au ridicat încă de la bază două paramente zidul
era probabil mai îngust. Un indiciu indirect în favoarea acestei supoziţii
îl poate reprezenta grosimea de numai 1,73 m a zidurilor turnuluilocuinţă.
12

Cf. I. Glodariu, Arhitectura dacilor, p. 85.
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De asemenea, nu peste tot zidul a fost construit unitar şi la înălţime
egală: în zona care înconjoară terasa
era ceva mai scund, iar în cealaltă, de la NV de terasa C mai înalt. Se adaugă particularităţile din
zona turnului-locuinţă, care se Yor menţiona în continuare.
Tronsonul zidului de incintă care porneşte de pe latura de NV a
turnului-locuinţă a avut încă de la bază două paramente (fig. 4), aşezate
direct pe stîncă; ele coboară în trepte odată cu patul de stîncă. Intreaga
porţiune de zid a alunecat spre NV (parţial) şi spre SV. La dezvelirea
sa 13 , el începea la 3 m distanţă de colţul de V al turnului-locuinţă, formînd cu zidul turnului amintit un unghi de 87° şi era încă lipit de zidul
turnului; continua apoi spre NV 8 m, capătul dinspre vale fiind căzut.
Probabil săpătura nu a fost adîncită suficient pentru că la reluarea ei.
în 1965, s-a constatat că blocurile primei asize a paramentului exterior
intră sub zidul de SE al turnului-locuinţă. Se păstrau, de asemenea,
dteva blocuri din paramentul interior, parţial împinse şi ele spre NV,
încît grosimea zidului nu depăşea decît cu puţin 1,50 m. Chiar la capătul
de SE al zidului, pc blocurile primei asize - de altminteri singura păs
trată pe o lungime mai mare se afla un jgheab pentru scurgerea apei
s:lpat într-un singur bloc de calcar, ceea ce demonstrează că nivelul de
ciUcare din spatele zidului de incintă se afla ceva mai sus decît baza

E:

blocurilor din asiza a doua a paramentului,
In partea cealaltă a turnului-locuinţă zidul de incintă lipsea pe o
porţiune de 2,60 m (măsurată de pe latura SE a turnului) încît traseul
său este neclar: începea de pe latura amintită a turnului sau, mai puţin
probabil, de la colţul de sud al acestuia? Cert este că stînca a fost nivelată
pe acei 2,20 m şi că de acolo înainte zidul cobora în trepte, împreună cu
p::itul astfel amenajat.
Cum s-a spus, starea de conservare a zidului de incintă nu este peste
tot acec'aşi: pe unele porţiuni paramentul său exterior s-a păstrat pe
una-două asize (extrem de rar şi doar pe tronsoane scurte de pe latura
de nord-vest a cetăţii s-au găsit trei asize) ele însele puţin împinse spre
exterior şi înclinate, iar pe altele deloc. Pentru delimitarea clară a tronsoanelor păstrate ale zidului şi a direcţiilor sale, traseul acestuia va fi
descris începînd de pe latura de sud-est a turnului-locuinţă.
Aşadar, între turn şi primul tronson păstrat al zidului de incintă se
află porţiunea de 2,60 m pe care este distrus. Luînd ca bază amintita
latură a turnului, traseul şi conservarea zidului de incintă se prezintă
astfel: 0-2,60 m lipseşte; 2,60-4,40 există; 4,40-10,50 există (între
0-10,50 direcţia zidului este NV-SE); 10,50-12,30 lipseşte (între 10,40lJ ,50 se găseşte baza de piatră a scării ce urcă spre platforma de stîncă);
12,30-22,10 există; 22,10-23,80 zidul era mult alunecat înspre exterior
(între m 17,80-19,40 se află zidul de vest al turnului porţii, iar între
m 25-27,20 se găseşte zidul laturii estice a turnului porţii); 23,80-25
lipseşte; 25-27 se păstrează doar patru blocuri şi acestea nu tocmai pe
traseul paramentului exterior al zidului; 27-27,45 lipseşte; 27,45-35,70
există dar cu blocurile mult alunecate în afară, iar unele dintre ele chiar
răsturnate); 35,70-37,25 lipseşte (între m 36,25-37,25 s-a trasat secţiunea XIV); 37,25-40 existi'1, parţial alunecat (între m 12,30-40 direcţia
13

M. Macrea, op. cit., p. 15; M. Macrea şi I. Berciu, op. cit., p. 215:...._216.
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zidului este aproxim::itiv V-E); 40-46.65 există; 46,65-48,60 există, dar
alunecat spre exterior; 46,60-72 există; 72-75,70 există dar din nou
alunecat în faţi"t (intre m 40 şi 75,70 zidul coteşte puţin însă direcţia lui
general~'i rămîne tot vest-est şi între 66,50 şi 68,70 a fost deschisă secţiunea III); 75,70-76,75 lipseşte; 76-75-86,95 există (cu direcţia SVNE; între m 86,95 şi 88,25 a fost deschisă secţiunea XIII); 86,95-88,25
lipseşte; 88,25-92,50 există; 92,50-99,40 există dar alunecat în faţă;
!J9,40-104,15 există; 104,15-108,30 lipseşte (între 86,95-108,30 direcţia
generală a zidului continuă să fie SV-NE deşi face o uşoară curbă);
lOB.30-111,30 lipseşte; 111,30-112,40 există dar mult alunecat în faţă;
112.40-116,60 lipseşte; 116,60-124,95 există dar alunecat în faţi'1; 124,95127,15 lipseşte; 127,15-133,50 există însă din nou alunecat în faţă;
133,50-134,80 lipseşte; 134,80-140,15 există, dar tot alunecat (între m
117,50 şi 119,20 se află secţiunea XII A; de la circa 108,30 pînă la 140,15
direcţia zidului este SSE-NNV); 140,15-143,60 există însă tot alunecat;
143,60-163,10 există; 163,10-173,80 există, dar din nou alunecat în faţă
(tntre m 140,15 şi 173,80 direcţia zidului este SE-NV); 173,80-179,80
există tot alunecat (cu direcţia E-V); 179,80-182,25 există alunecat;
182,25-194,20 lipseşte; 194,20-203,65 există; 203,65-206,40 lipseşte;
206,40-210 lipseşte, dar traseul său este marcat de cîteva blocuri căzute;
2,10-213,20 există; 213,20-216,60 porţiune nedezvelită; 216,60-217,70
lipseşte; 217,70-218,70 porţiune nedezvelită; 218,70-220,95 lipseşte;
(între 213,20-220,95 zidul s-a conservat de asemenea manieră încît direcţia lui exactă nu a putut fi determinată); 220,95-249,80 există cu neînsemnate goluri; 249,80-259,10 lipseşte, dar este marcat ·prin blocuri
ciizute (între m 220,95-259,10 direcţia zidului este NNE-SSV); 25~),10267,15 există (la 267,15 intră sub latura de NV a turnului-locuinţă, iar
între 259,10 şi 267,15 direcţia zidului este VNV-ESE); între 267,15 şi
270.30 se află latura de NV a turnului-locuinţă, care depăşeşte zidul de
iI1cintă ieşind în afara lui) şi între 270,30-279,80 se află latura de SV a
turnului-locuinţă. Perimetrul cetăţii este, aşadar, de circa 280 m, din
care peste 267 ,15 m revin zidului de incintă.
În sfîrşit, la aproximativ 16 m înainte de colţul pe care-l face zidul
de incintă cotind spre turnul-locuinţă, căzute lîngă zid, se aflau două
blocuri de calcar, fiecare cu chenar şi desene incizate. Ele sigur au făcut
parte din zid aşa încît unul a fost ridicat la locul lui, iar celălalt transportat la Muzeul Alba Iulia. Detalii privitoare la figuraţia de pe ele se
vor cla în capitolul destinat materialului arheologic.
în legătură cu traseul zidului de incintă s-au menţionat direcţiile
marilor sale tronsoane, dar niciunde nu s-a amintit un colţ al acestuia.
Chestiunea reconstituirii traseului său real este dificilă pentru că nu se
pc1t calcula peste tot coeficientele rezultate în urma împingerii paramentului exterior în afară. Mai mult, chiar acolo unde direcţia zidului era în
linie dreaptă s-a constatat existenţa unor tronsoane curbe, variabile ca
lungime (în mod obişnuit 3-5 m). Este de domeniul evidenţei că amintit~le curburi ale paramentului exterior au rezultat din presiunea diferită
a emplectonului şi a pămîntului de umplutură al teraselor din spatele său.
Cert este că traseul zidului de incintă făcea un colţ (în unghi obtuz
snu drept?) la întîlnirea dintre tronsoanele de pe latura de SV a cetăţii şi
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de pe latura de NV. Tocmai existenţa colţului amintit a slăbit rezistenţa
zidului în această porţiune şi, ca urmare, el s-a pr<"ibuşit integral.
tn celelalte zone unde zidul trebuia să cotească pentru a înconjura
partea superioară a dealului, schimbările de direcţie puteau fi rezolvate
atît prin unghiuri cu deschideri mari, cît şi prin curbe. Indicii sigure
pentru susţinerea existenţei unor colţuri în unghiuri obtuze nu există.
aşa încît este de optat pentru varianta cu linii curbe. tn singurul loc
unde s-a găsit o curbă frîntă, anume în marginea ele NNE a incintei,
„unghiul" existent astăzi a rezultat tot din alunecarea paramentului exterior în urma presiunii emplectonului şi a pămîntului din umplutura
extremităţii de ENE a terasei C.
4. TURNUL

PORŢII

PRINCIPALE (fig. 12, 14)

Poarta principală a cetăţii se află pe Lltura de SE şi constZ1 dintr-uc1
turn al cărui zid exterior îl constituie însuşi zidul de incintă. Acesta di;1
urmă s-a păstrat, la fel ca şi în alte locuri de pe tra~eul său, docr cu
paramentul exterior 14 • Cum prima asizii. a paramentului exterior al zidului de incintă se afla la un nivel inferior laturilor de V, şi de E ok
turnului, joncţiunea dintre cele trei laturi se făcea ceva mai sus şi nu
s-a găsit în săpătură. Foarte probabil la intrarea în trun se <1llau cîte1:;1
trepte menite să înlesnească accesul.
·Grosimea zidului de incintă la turn nu poate fi precizată. Dacă socotim însă că ar fi păstrat dimensiunile ce le avea lingă turnul-locuinţ<"i.
atunci ea era în jur de 1,50 m şi, în acest caz, ar rezulta un spaţiu intcriu
în turn de 5,35 X circa 3,20 m. Se parc că dimensiunile se apropie de•
cele reale dacă se are în vedere lungimea pe care s-a conservat paramennil
interior al zidului de vest al turnului .(fig. 14). Grosir.1ea zidurilor cîi;1
cetate era inegală. Cea mai bună dovadă o avem chiar la acest turn unde
zidul de V era gros de circa 1,60 m, cel de E de aproximativ 2,20 m, iar
cel de N de 1,30-1,35 m. La exterior turnul măsura 6 X 9 m.
Cît de largă era intrarea în turn iarăşi nu se poate şti, dar ieşirea
înspre terasa E măsura 2,45 m. Prima poartă, desigur din lemn, de Li
ieşire se afla pe direcţia paramentului interior al deschiderii zidului de
N, după cum demonstrează existenţa acolo a blocului cu scobitură-drcpt
nnghiulară pentru uşcior.
Mai departe de la această poartă se putea porni în două direcţii:
spre V, unde s-a conservat parţial un prag între blocurile de calcar ale
căruia se C!_ţlă unul cu o scobitură circulară şi spre E, unde pragul pare
să fi fost pe direcţia paramentului exterior al zidului de E (fig. 12).
Cert este, deci, că spre V se afla a doua poartă, care înlesnea accesul
înspre scara cu baze de piatră.
Neobişnuite sau cel puţin neîntilnite pînă acum în alte părţi sînt
dimensiunile cărămizilor ce alcătuiau partea superioară a zidurilor turnului (s-a putut măsura doar lăţimea acestora, de 0,19 m). Nu se poate
14 Afirmaţia potrivit căreia s-ar fi găsit şi paramentul interior
incintă (M. Macrea şi I. Berciu, op. cit., p. 220-221) este inexactă.
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al zidului de

!iiti nici de la ce înălţime în sus zidul era construit din cărămidă. Firesc
era ca porţiunea în piatră să fi fost egală în înălţime cu aceea a zidului
de incintă. Dar avind în vedere situaţia din zona turnului-locuinţă, unde
zidurile acestuia continuau în cărămidă de la un nivel cu mult mai jos
decît înălţimea corespunzătoare părţii superioare a zidului de incintă,
nu este exclus din contră, foarte probabil., ca şi la turnul porţii constructorii să fi procedat la fel. lnvelitoarea era sigur din şindrilă.
Intrarea în cetate prin turn nu este singulară la fortificaţiile dacice.
La fel se intra în cetatea de la Costeşti-Blidaru, dar acolo se afla o
poartă a chicane 1s, şi în cetatea de la Luncani-Piatra Roşie, printr-un
turn de colţ, numai cu treptets.
ln ciuda dimensiunilor diferite ale zilurilor turnului porţii principale nu există nici un indiciu pentru presupunerea mai multor faze de
construcţie. Mai mult, este de acceptat nu numai construirea într-o
singură etapă, a turnului, ci concomitent cu ridicarea zidului de incintă.
5. INTRAREA SECUNDARA (fig. 9)
A doua intrare în cetate, mai îngustă decît prima şi fără turn, se
afla în partea de NE. Zidurile care o mărginesc de o parte şi de alta
aveau menirea de a împiedica prăbuşirea pămîntului din umplutura
terasei E.
Diferenţa mare între nivelul de călcare din faţa paramentului
exterior al zidului de incintă şi nivelul de călcare de pe terasa E a
impus probabil construirea unor trepte de lemn pe toată lungimea „coridorului" dintre cele două ziduri, dezafectate sciu demontate la astuparea
intrării.

S-a amintit că în spaţiul îngust dintre ziduri se afla o cantitate
impresionantă de material arheologic depus mai ales în stratul superior.
Dacă nu ar fi existat joncţiunea dintre zidurile perpendiculare pe zidul
de incintă şi acesta din urmă se putea crede că am avea de a face cu o
construcţie specială, eventual chiar cu un loc de depozitare a ofrandelor.
Aşa însă este evident că în acea zonă sînt două faze de utilizare: iniţial
intrare secundară, apoi intrarea desfiinţată şi spaţiul rămas între zidurile
perpendiculare pe acela din incintă transformat într-un loc de depozitare
a resturilor menajere şi de altă natură. Numai aşa se poate explica mulţimea şi varietatea materialului arheologic dintre ziduri (vase de diferite
tipuri, obiecte de metal, inclusiv podoabe fragmentare, marea cantitate
de oase).
Fără a preciza perioada cînd intrarea secundară a fost desfiinţată,
menţionăm deocamdată doar relaţia dintre constatările de ordin arheologic de aici şi cele de pe traseul zidului de incintă, anume incastrarea în
paramentul său exterior a elementelor din piatră, componente ale sanctuarelor.
15 C. Daicoviciu şi colab., în SCIV, V, 1-2, 1954, p. 128, 130 şi fig. 5-6.
1s C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Roşie, Bucureşti, 1954, p. 45-49;
C. Daico\"iciu -. H. DaicQviciu, Sarmizegetusa, 1962, p. 25.
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6. TURNUL DE VEGHE (fig. 3)
,~.

In punctul cu altitudinea cea mai mare din interiorul cetăţii se află
platforma tăiată în stînca masivului, mai înaltă decît nivelul terasei C
cu 3,50 m.
Reutilizarea cetăţii dacice în epoca feudală a afectat în primul rînd
construcţiile de pe această platformă. Cele dacice fiind probabil în ruină
înaintată, platforma a fost curăţată şi pe ea s-a ridicat, posibil, o construcţie din lemn. Resturile acesteia din urmă, spălate de ape, au ajuns
pc terasele C-E.
Iniţial s-a presupus ridicarea pe platformă a unui turn de veghe,
construit din lemn. Locul ~ste, în adevăr, cel mai bun punct de observare din cetate. De acolo, chiar numai de pe nivelul stîncii, privirea
cuprinde întreaga vale a Sebeşului în aval pînă dincolo de actualul sat
C:1pîlna, la înălţimile ce domină satul Dealu, în amonte pînă la primul
!T'are cot al Sebeşului spre sud, în est pînă la înălţimile dintre Jina şi
Şugag, pe unde trecea drumul care pornea de la Tilişca spre valea Sebe~ului, iar în vest întreaga culme a Dealului Stăuinilor şi a Dealului Cornetului, împreună cu pantele ce coboară spre şaua de legătură cu Dealul
Cetăţii. La fel, vizibilitatea era perfectă, în condiţiile inexistenţei actualelor păduri, pe toată valea Gărgălăului şi pe pantele dinspre Pîrîul Rîpii,
pe unde putea urca drumul antic din valea Sebeşului.
Descoperirea în suprafaţa III a fragmentelor de cărămizi, de factură
idEntică acelora găsite în zona turnului-locuinţă, demonstrează că turnul
de veghe, cel puţin la parter, fusese ridicat din acest material de construcţie. În continuare pereţii puteau fi din lemn, iar acoperişul tot din
şindrilă. Numai combustia unor pereţi şi a învelitoarei din lemn putea
<l.l"de pînă la roşu cărămizile şi produce un strat de arsură de grosimea
<'clui descoperit în suprafaţa III şi în dărîmăturile de pe terasa E (secţiunea XVI).

•
La încheierea prezentării elementelor de fortificare ale cetăţii, se
poate conchide că aceia care au construit-o au folosit toate avantajele
oferite de teren şi au înzestrat-o cu lucrări de apărare impresionante.
Toate acestea au fost amplasate ţinîndu-se cont de configuraţia mamelonului.
In cel mai vulnerabil loc, pe şaua de legătură cu Dealul Stăuinilor,
s-au construit mai multe obstacole: şanţurile şi valurile, palisada şi
turnul-locuinţă. Zidul de incintă apoi a fost ridicat pe un pat săpat în
panta de aproape 70° a versanţilor mamelonului, încît accesul pînă în
nprop~crea lui nu numai că cm extrem de dificil, dar putea fi şi vizibil
de la mare distanţă. Intrarea principală printr-un turn, cealaltă secundară, strîmtă şi flancată de două ziduri, îngreuiau de asemenea, pătrun
derea forţată în interior. In sfîrşit, turf!.ul de veghe, cu vizibilitatea-i
ieşită din comun, înlătura integral posibilitatea producerii unui atac prin
surprindere, indiferent din direcţia sau din direcţiile de unde ar fi pornit
acesta.
·
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Posibilităţile şi avantajele oferite apărătorilor de term şi de lucrările
de fortificare ar putea să pară ideale la prima vedere. Totuşi, în cazul
cetăţii Oăpîlnei, la fel ca şi la alte cetăţi dacice, cea mai dificilă problemă
rămînea aceea a apei potabile. Rezervele din interior, depozitate desigur
în vase, sfîrşeau inevitabil prin a se epuzia în condiţiile unui asediu de
durată. Totodată sursa naturală de apă cea mai apropiată dacă nu
luăm în considerare săparea unor fîntîniţe pe versanţii mamelonului, dar
tot în afara cetăţii - o constituia pîrîiaşul care curge şi astăzi pe valea
Gărgălăului, aflat îndeajuns de departe pentru ca accesul spre el să fie
tăiat de atacatori. Despre surse de apă permanentă în interiorul cetăţii
nu poate fi cazul cît timp stînca masivă face imposibilă existenţa lor.
Aşadar, în pofida mulţimii şi a masivităţii elementelor de fortificare şi a
amplasării lor meşteşugite, cetatea era capabilă să facă faţă numai unor
atacuri de scurtă durată, în nici un caz asediilor prelungite.
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V. ALTE

CONSTRUCŢII

1In cetatea Găpîlnei, la fel ca în toate fortificaţiile dacice similare,
s-au construit, în spaţiul încins de zidurile sale, construcţii diferite ca
destinaţie, necesare desfăşurării traiului garnizoanei permanente şi a
comandantului ei, precum şi adăpostirii unor contingente mai numeroase
in vremuri de război. Se punea, deci, dintru început problema adăpostirii
nu numai a apărătorilor, ci şi a proviziilor de hrană şi apă. Spaţiul
interior trebuia utilizat cu maximum de eficienţă fără a dăuna totodată
lucrărilor de fortificare şi mişcării nestingherite a luptătorilor.
Toate construcţiile din interior se află pe terasele anume amenajate
în acest scop, iar unele privesc consoldiarea şi asigurarea stabilităţii
masei enorme de umplutură depusă înspre marginea teraselor. Din punctul de vedere al repartiţiei construcţiilor descoperite în săpături sau al
resturilor acestora, ele se masează pe platforma turnului-locuinţă şi pe
terasele C-E.
1. CONSTRUCTIILE DE PE PLATFORMA TURNULUI-LOCUINTA

.

(fig. 4)

.

Cum s-a spus, în vederea construirii turnului-locuinţă a fost nevoie
tăierea stîncii masivului ce cobora spre culmea de pe şaua de legă
tură. Lucrările de nivelare au impus despicarea stîncii masive în spatele
7.idului de NE a turnului-locuinţă pe o înălţime de 4-5 m. Platforma pe
care s-a ridicat el este formată jumătate din stînca îndreptată a masivului şi jumătate din fireasca umplutură constituită de sfărîmătura de
stîncă şi pămîntul aşezat şi tasat pentru a lărgi spre SV spaţiul orizontal
obţinut din nivelarea stîncii.
Odată toate aceste lucrări încheiate s-a obţinut o platformă sau mică
terasă, lată de aproximativ 12-13 m şi lungă de circa 39 m. Lungimea
exactă a platformei turnului-locuinţă nu poate fi precizată. Spre SV şi
NV ea consta din umplutură şi, ca urmare, întreaga margine de NV
s-a prăbuşit în valea Gărgălăului probabil din pricina presiunii considerabile a zidului de incintă, care cotea tocmai în acea extremitate.
de

In spatele turnului-locuinţă, peretele vertical dinspre terasa C, înalt
de aproximativ 5 m, nu era unitar: de la baza de piatră a scării şi pînă
aproape de colţul de N al turnului se afla stînca, inegală ca înălţime, iar
de acolo mai departe spre NV continua cu umplutura terasei C.
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Micaşistul friabil la intemperii, dar mai ales umplutura jumătăţii
de NV a terasei C au impus construirea unor ziduri de sprijin şi de protejare. Presiunea stîncii dislocate, ca şi a umpluturii terasei amintite, au
determinat prăbuşirea lor pînă aproape la temelie. Pentru a evita posibilele confuzii cu alte ziduri, ele au primit nomenclatura de: zidul-parapet 1 (în partea de SE a platformei turnului-locuinţă) şi zidul-parapet 2
(în direcţia opusă primului).

A. Zidul-parapet 1

Peretele de stîncă din faţa laturei de NE a turnului-locuinţă, evident amenajat, începe cu un ie~ind aproximativ în faţa colţului de N al,
turnului şi se retrage din nou în cipropierea colţului de E al turnului.
Lungimea sa este de circa 7 rn.
In locul unde se retrage peretele stîncii, adică la 2,75 m de colţul
estic al turnului (măsuraţi pe latura de nord-est), începe zidul-parapet 1
şi continuă spre SE pe lungimea de 6,55 m, deci 3,55 m dincolo de colţul
estic al aceluiaşi turn. Foarte probabil el a fost construit pînă în apropierea bazei de piatră a scării dar s-a prăbuşit. Stînca se afla în momentul descoperirii zidului aproape în spatele lui, încît posibila alunecare
spre SV a zidului nu poate fi mai mare de cîţiva cm. Intre ele şi zidul
de NE al turnului-locuinţă distanţa este inegală şi extrem de mică (de
la 0,42 la 0,55 m). !nălţimea pe care s-a păstrat nu depăşea niciunde două
asize. Interesantă este constatarea existenţei unui bloc cu jgheab pentru
scoabă în prima asiză.
La prima vedere inexplicabilă părea aşezarea primei asize a ziduluiparapet 1 nu pe stînca oricum nivelată în vederea ridicării zidului de NE
a turnului, ci pe un stdt subţire de umplutură (circa 0,10-0,12 m). Dar
asupra acestei constatări se va reveni după prezentarea celuilalt zid de
susţinere.

In spaţiul dintre zidul-parapet 1 şi turnul-locuinţă se afla un strat
de depuneri gros de peste 0,50 m. La rigoare acestei poate fi socotit ca
provenind din dărîmarea turnului-locuinţă şi din materialele căzute de
pe terasa C. Se împotriveşte însă unei asemenea interpretări descoperirea, în săpăturile din 1954 1 , sub resturile de bîrne carbonizate, a unui
strat subţire de grăunţe de orz carbonizate, lung de 3,90 m (măsuraţi
de la colţul de N al turnului) şi lat de 1,40 m. A existat, deci, o depunere
firească, rezultată din întrebuinţarea „coridorului" dintre turnul-locuinţă
şi zidul-parapet 1, şi o altă depunere, provenită din dărîmăturile de la
distrugerea cetăţii.
Intrebarea căreia trebuie să i se răspundă este aceea referitoare la
sistemul de construcţie al zidului-parapet cît timp s-a găsit un singur
parament de blocuri de calcar.
Mai întîi nu poate fi nici un dubiu în privinţa rostului ziduluiparapet 1, anume acela de a proteja turnul-locuinţă de căderea unor
bucăţi dislocate de intemperii din stînca friabilă a masivului. Aşa stînd
lucrurile, înălţimea. zidului-parapet tre~uia să fie cel puţin identică cu
a stîncii din spatele lui.
1

M. Macrea

şi

I. Berciu, op. cit„ p. 215.
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In al doilea rînd, ridicarea unui zid cu un singur parament de
"Blocuri, nelegate cu scoabe transversale, este de neînchipuit din pricina
stabilităţii sale precare. In astfel de condiţii pentru turnul-locuinţă exista
mai degrabă pericolul dărîmării zidului-parapet decît al stîncii!
S-a amintit existenţa în prima asiză a zidului a unui bloc cu jgheab
pentru scoabă. In cea de a doua se află trei astfel de blocuri, iar mai în
sus frecvenţa lor nu poate fi stabilită.
Prezenţa blocurilor cu jgheaburi pentru scoabe este de explicat prin
reutilizarea acestora în zidul parapet sau ele îşi aveau rostul bine definit,
la fel ca peste tot în zidurile dacice? Credem că şi în cazul cînd blocurile
din componenţa zidului erau la a doua utilizare a lor, jgheaburile pentru
scoabe au fost destinate legării paramentului dinspre turn al zidului.
In această situaţie celălalt capăt al scoabelor de lemn putea fi fixat
Gri în bîrne verticale, aşezate în spatele unei eventuale umpluturi, ori
direct în stîncă. În cc ne priveşte optăm pentru a doua posibilitate.
Umplutura din spatele paramentului nu numai că era extrem de îngustă,
dar avea şi profilul transversal în ic, încît bîrnele din spatele ei nu puteau asigura rezistenţa necesară contrabalansării greutăţii emplectonului.
Apoi, foarte probabil, de la nivelul superior al stîncii în sus, scoabele
se fixau într-un al doilea parament al zidului, paralel cu primul. În
felul acesta zidul-parapet constituia concomitent bordura dinspre SV
a terasei C.
Zidul-parapet 2
Acest al doilea zid-parapet începe la 0,80 m SE de colţul de nord
al turnului-locuinţă şi continuă spre NV pe o direcţie oblică în raport
cu aceea zidului turnului-locuinţă.
Stînca din spatele turnului-locuinţă se retrage pînă la 2,05 m de
zidul de NE şi de acolo pînă la marginea terasei C, în spatele ziduluiparapet 2, se află umplutura terasei amintite.
La capătul său de SE prima asiză are un singur bloc de calcar al
cărui lăcaş a fost anume săpat în stîncă. De acolo înainte
doua asiză
se sprijină la început direct pe stîncă şi mai departe pe umplutura platformei. La descoperire zidul se păstra- pe lungimea de 8 m şi avea cinci
asize 2 • Blocurile din paramentul său, la fel ca şi acelea ale ziduluiparament 1, sînt ceva mai mici decît ale zidurilor turnului-locuinţă
(fig. 4, 18).
Blocurile primelor două asize nu au jgheaburi pentru scoabele de
lemn, ci doar începînd cu asiza a treia. Şi despre acestea s-a crezut că
sînt reutilizate şi, ca urmare, jqheaburile pentru scoabe, aflate chiar în
poziţia lor firească, pe partea superioară a blocurilor, nu-şi aveau rost
constructiva.
In legătură cu acest zid apar aceleaşi probleme legate de înălţimea,
rosturile sale şi sistemul de construcţie. Fără a repeta considerentele
expuse în legătură cu zidul-parapet 1, este doar de notat că în acest caz,
pe toată grosime.:i (= înălţimea) umpluturii terasei C capetele dinspre

a

2
3

4 -

M. Macrea, în CetDacTrans, p. 15.
M. Macrea şi I. Berciu, op. cit., p. 206.

Cetatea

dacică

de la

Căpilna
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interior ale scoabelor de lemn se puteau fixa în bîrne de lemn, dispuse
mai degrabă orizontal, paralel cu paramentul lui de calcar, decît vertical.
De la nivelul de călcare de pe terasa C în sus sau eventual de la un nivel
ceva mai coborît, aceleaşi scoabe de lemn se fixau în paramentul interior
al zidului, prăbuşit integral odată cu alunecarea marginii de SV a terasei C.
Cu toate că cel puţin capătul de SE al zidului-parapet 2 se sprijinea
direct pe stînca îndreptată, stratul de cultură începea abia de la jumă
tatea înălţimii blocurilor din asiza a doua.
In privinţa lungimii zidului şi a celui de al doilea capăt al său este
de notat că sigur ajungea pînă la zidul de incintă de pe latura de NV
d

cetăţii.

Sistemul de construcţie şi menirea zidurilor-parapet 1 şi 2 par a fi
în linii generale; deosebirile, existente şi ele, nu sînt semnificative. Geea ce atrage totuşi atenţia în mod deosebit este nivelul diferit
de la care a început ridicarea lor. In cazul zidului-parapet 2 nivelul de la
care a început construcţia zidului este cel firesc, adică stînca îndepărtată
în locul unde ea exista şi umplutura platformei mai departe. La celălalt
zi_d, cu toate că aceeaşi stîncă nivelată se afla doar cu 0,10-0,12 m mai
jos, prima asiză a fost aşezată pe un strat subţire de umplutură.
Constatările de mai sus conduc spre concluzia ridicării zidurilorparapet în două faze. Prima fază de construcţie include ridicarea turnului-locuinţă şi a zidului-parapet 2. Umplutura terasei C cerea încă dintru
început placarea ei cu un zid de sprijin pe cînd dincolo, înspre SE, s-a
considerat că peretele îndreptat al stîncii nu mai are nevoie de alte
consolidări. După o perioadă ce nu poate fi determinată cu precizie, dar
nu mai lungă de 1-2 ani (exact spus una-două ierni), dacă se are în
vedere friabilitatea micaşistului, peretele de stîncă a început să se disloce
reclamînd ridicarea unui obstacol între el şi zidul de NE al turnuluilocuinţă. Atunci, deci în faza a doua, s-a construit zidul-parapet 1.
O asemenea eşalonare a lucrărilor de construcţie pare nu numai
logică, ci şi în conformitate cu constatările de ordin arheologic. Cu toate
acestea există o „fisură" din pricina căreia ar putea fi respinsă, anume
neplacarea, în faza a doua, a întregii stînci de zidul-parapet 1. Explicaţia
este de căutat în destinaţia „coridorului" dintre zidul-parapet 1 şi stîncă,
pe de o parte şi zidul de NE al turnului-locuinţă, pe de altă parte. înainte
de a o formula este însă necesară prezentarea ultimei construcţii aflată
la NV de turnul-locuinţă.
aceleaşi

C. Zidul transversal

La 2,25 m de capătul dinspre SE al zidului-parapet 2, de pe paramentul său porneşte spre SV un alt zid, care se îndreaptă spre cel de
incintă. El s-a păstrat doar pînă la 0,80 m de paramentul interior al
zidului de incintă.
Sistemul de construcţie are o particularitate în raport cu toate celelalte ziduri prezentate pînă acum. Anume, el are două paramente, dar
din lespezi aşezate pe cant, prevăzute dacă nu fiecare, cel puţin a doua,
cu jgheaburi pentru scoabele de lemn. Cum grosimea zidului nu este
mai mare de 0,48 m, emplecton-ului nu-i revine decît 0,08-0,10 m.
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Zidul s-a păstrat pe două asize; prima aşezată nu pe stîncă, ci pe un
strat subţire de umplutură. La 0,80 m de capătul său de NE lespezile se
opresc, zidul continuă pe 1,20 m cu blocuri scunde de calcar, aşezate în
linie doar pe paramentul dinspre turnul-locuinţă, după care reîncep lespezile aşezate pe cant.
In conformitate cu indiciile furnizate de particularităţile sale constructive acest zid transversal nu reprezintă altceva decît baza de piatră
a unui perete de lemn. Deci, la NV se afla o încăpere cu pereţi diferiţi:
cei de SE şi de NV constituiţi probabil de zidul de incintă, cel de NE
c.e zidul-parapet 2, iar cel de SE de un perete din lemn cu baza de
piatră. Intrarea se găsea în acest ultim perete şi avea un prag tot de
calcar. Spaţiul interior era în jur de 50 mp. Nu este exclus însă ca pen'ţii
de SV şi de NV să fi fost alţii decît zidul de incintă şi în acest caz ~n
căpere3. era mult mai redusă ca suprafaţă.
Aşezarea bazei de piatră a peretelui de SE pe un strat de umplutură
şi însăşi strania amenajare a încăperii între zidul de incintă şi zidulparapet 2 demonstrează că avem de-a face cu o construcţie ulterioară
atît turnului-locuinţă, cît şi zidurilor ce închipuie laturile sale de SV,
NV şi NE.
Destinaţia sa, în lipsa unor descoperiri semnificative, este imposibil
de stabilit cu precizie. La fel de bine putea adăposti o parte din granizoană, materiale felurite sau chiar provizii.
Revenind la descoperirile din „coridorul" aflat între turnul-locuinţă
şi stîncă reamintim aflarea acolo, sub resturile de bîrne carbonizate, a ·
grăunţelor de orz. Cum acestea din urmă nu puteau fi depozitate decît
rmb un acoperiş, este de conchis că zona din spatele turnului-locuinţă
unde nu se află zidurile-parapet, era acoperită şi mărginită de pereţi din
lemn ce coborau de la podul ce trebuia să facă legătura între catul superior al turnului-locuinţă şi terasa C.
O relaţie clară între construirea zidului parapet 1, şi a zidului transversal (= încăperea de acolo) nu poate fi stabilită, dar este cert că
amîndouă sînt ulterioare ridicării turnului-locuinţă, zidului de incintă şi
zidului-parapet 2.
Spaţiul dintre turn şi încăperea de la NV era liber şi sigur descoperit cît timp lîngă turnul-locuinţă, prin zidul de incintă, trecea un
canal de drenaj.
D. Canalul de drenaj (fig. 4, 19)
Lîngă zidul turnului..:locuinţă iniţial, acum alunecate puţin spre NV,
pe prima asiză a zidului de incintă, se aflau aşezate transversal, două
blocuri cu un şanţ pe partea superioară, mai larg la capătul de SV. Ambele blocuri măsoară în lungime 1,60 m şi capătul unde şănţuirea se
lărgeşte depăşeşte cu cîţiva centimetri linia feţei exterioare a blocurilor
din prima asiză a zidului de incintă. Ltngă zid, răsturnat se afla alt bloc
de calcar cu şănţuire semicirculară în secţiune, care constituia partea
superioară a canalului. ln faţa paramentului exterior al zidului de incintă, patul săpat pentru zid în stîncă era mai lat decît acesta din urmă
lăsînd un şanţ larg de la 0,15-0,60 m pentru a colecta apa scursă prin
canal4 •
4 Idem, op. cit., p. ii6.
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Canale cioplite în două blocuri de calcar, dintre care unul se afla
pe pămînt şi celălalt îl acoperea, se întîlnesc frecvent în incinta sacră
a Sarmizegetusci, dar acolo ele măsoară zeci de metri lungime şi formează
o adevărată reţea de drenaj pentru terasa a XI-a.
Cca mai bună analogie pentru canalul de la Căpîlna s-a descoperit
în aşezarea dacică de la Feţele Albe, în apropierea Sarmizegetusei, unde
pietrele cu jgheab traversau de asemenea un zid, dar de astă dată de
susţinere a terasei, încît soluţia de evacuare a apei provenite din precipitaţii nu este singulară în Dacia.
2. SCARA CU BAZA DE PIATRA (fig. 3-4)
Pornind de la turnul-locuinţă spre est şi urmînd traseul zidului de
la 10,40 m -distanţă se întîlneşte o altă construcţie din blocuri
de calcar, cu aspect de zidG. Ea începe la 2,40 m în spatele paramentului
exterior al zidului de incintă, la un nivel mai ridicat cu 1,20 m în raport
cu prima asiză a aceluiaşi zid, de incintă.
Deasupra celor două şiruri de pietre de calcar, care formează paramentele sale se afla un strat de arsură gros de 0,40 m, corespunzător
celui din suprafaţa I (fig. 13), provenit desigur din combustia unei construcţii de lemn.
Legătura sau joncţiunea posibilă dintre zidul de incintă şi celălalt,
puţin oblic, nu putea fi găsită, cît timp trebuia să se afle (dacă în adevăr
se întîlneau în antichitate), cu cel puţin trei asize mai sus decît nivelul
paramentului exterior ai zidului de incintă.
Iniţial noua construcţie cu piatră de calcar porneşte în linii generale
pe direcţia N, iar după 16 m, măsuraţi de la paramentul exterior al zidului de incintă, coteşte spre NNE şi ro:ontinuă pînă la baza platformei de
stîncă din punctul cel mai înalt al cetăţii.
Noua construcţie are doar o singură asiză din calcar, aşezată pe
patul de stîncă tăiat în trepte şi puţin adîncită în stîncă. Acolo unde s-a
păstrat bine, pentru că pe porţiuni considerabile este distrusă complet,
cele două paramente de calcar constau din lespezi lungi de 0,40-0,60 m,
groase de 0,16-0,32 m, aşezate pe cant in locaşuri anume săpate în
stîncă. Grosimea întregii construcţii, măsurată la exteriorul lespezilor de
c.1Icar, este· de 1,16 m. Niciuna dintre lespezile păstrate nu are jgheab
pentru scoabe de lemn cu toate că în spaţiul dintre ele se află emplecton-ul din stîncă sfărîmată. In schimb, din loc în loc, lespezile din parahientui de SE au pe faţa superioară cîte un orificiu patrulater sau rotund
(cel din urmă la origine trebuie să fi fost tot patrulater).
O altă particularitate a construcţiei constă în nivelul deosebit pe
care au fost aşezate lespezile din paramentele sale, anume amenajarea în
~tîncă a unor trepte variabile cu întindere pe toată lungimea de 45 m
cit măsoară ea.
incintă,

~ Aşa se explică denumirea ce i-a fost dată iniţial: „zidul transversal I".
Pentru descriere cf. M. Macrea, op. cit„ p. lî-18; M. Macrea şi I. Berciu, op. cit.,
p. 219-220, 226.
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Fără îndoială, această construcţie nu avea mai mult decît o asiză din
amintitele lespezi de calcar. Urcarea ei în trepte pînă la marginea de S
a platformei de stincă, ca şi existenţa orificiilor în faţa superioară a lespezilor din paramentul de SE au condus spre concluzia potrivit căreia
ea constituie baza de piatră a unei scări podită cu lemn şi prevăzută cu
o balustradă, tot de lemn, înspre terasa E.
Că nu poate intra în discuţie existenţa aici a unui zid cu două paramente de calcar rezultă din sistemul său de construcţie. Lespezile aşezate
pe cant din prima asiză nu puteau crea stabilitatea necesară asizelor
următoare (desigur pe o înălţime nu prea mare) numai în cazul în care
fiecare dintre ele ar fi avut locaşurile pentru cel puţin două pene verticale. Aşadar, în ciuda tentaţiei ipotezei după care ar fi existat un zid,
menit să separe terasa C, cea mai înaltă, de restul cetăţii, trebuie renunţat la ea.
Neclară a rămas continuarea sau corect spus ramificarea scării înspre
platforma turnului-locuinţă şi înspre poarta cetăţii. Spre turnul-locuinţă
stînca coboară în pantă, fără trepte vizibile astăzi dar tot acolo s-a descoperit un bloc de calcar fixat în stîncă. In partea cealaltă, înspre terasa
E, stînca a fost tăiată drept. Ar rezulta, deci, că ramura scării cu baza
de piatră dinspre turnul-locuinţă fusese construită în aceeaşi manieră,
iar ramura dinspre terasa E putea fi ridicată în întregime din lemn, ceea
ce ar explica stratul gros de arsură existent în acea porţiune a terasei
amintite.
Construirea scării a fost impusă de necesitatea înlesnirii accesului
dinspre platforma turnului-locuinţă şi dinspre poarta principală a cetăţii
1nspre terasa C şi platforma pe care se ridica turnul de veghe.
Construcţia scării în platforme succesive şi în trepte propriu-zise
nu este singulară în mediul dacic. O scară similară dar construită în
întregime din piatră de calcar, se află în incinta cetăţii de la LuncaniPiatra Roşie. Şi acolo, în funcţie de unghiul de pantă, scara urcă în
trepte propriu-zise sau în platforme etajate, variabile ca lungime6.

3.

CONSTRUCŢII

DE LEMN PE TERASELE

CETAŢII

Intreg spaţiul încins de zidul de incintă a fost în prealabil nivelat şi
amenajat în terase variabile ca întindere şi formă, în funcţie atît de
necesităţile înzestrării cetăţii cu construcţiile absolut indispensabile, cît
mai ales determinate de configuraţia naturală a mamelonului. Eforturile
pentru amenajarea teraselor, considerabile din punctul de vedere al cheltuielii de muncă şi timp, nu pot fi explicate altfel decît ca fiind depuse
pentru obţinerea de largi spaţii orizontale, potrivite pentru ridicarea pe
ele a construcţiilor din interiorul cetăţii.
Destinaţia unora dintre spaţii este de-acum cunoscută: platforma
tăiată în stîncă pentru turnul de veghe, iar platforma turnului-locuinţă
pentru acesta şi construcţia de la NV de el. Se adaugă, desigur, turnul
porţii principale a cetăţii.
e C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Roşie, 1954, p. 45-49
10-11; C. Daicoviciu - H. Daicoviciu, Sarmizegetusa, 1962, p. 25.
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şi

fig.

Dintre construcţiile amintite doar una, de lîngă turnul-locuinţ{l,
pntea servi la nevoie ca loc de adăpostire a unora dintre apărătorii cetăţii.
Pentru garnizoana permanentă (chiar dacă cei ce o formau se schimbau
periodic) şi mai ales pentru ceilalţi oşteni, desigur numeroşi în vren~c
ele război, nemaivorbind de proviziile de hrană şi apă s-au ridicat alteJ.c,
din materiale mai puţin durabile decît piatra de calcar, ce trebuia adus.a
c.u mari dificultăţi de la distanţe considerabile. Ca urmare şi resturile
rămase de la ele sînt insuficiente pentru reconstituirea formei şi a dimensiunilor.
Indiciile privitoare la existenţa unor astfel de construcţii constau
în primul rînd din mulţimea şi varietatea materialelor arheologice recoltate din întreaga arie afectată de cercetările arheologice. Şi, indiciu
semnificativ, materialele de construcţie cu perisabilitate redusă, sînt extrem de rare.
Pe terasa C, în secţiunea IV, deci în porţiunea aflată între platforma
turnului de veghe şi marginea dinspre turnul-locuinţă, pe lîngă materialele de tot felul s-a găsit o porţiune compactă de lipitură de perete
arsă, precum ~i fragmente de lipitură arsă în suprafaţa secţiunii, probabil
o baracă. În schimb, în celălalt capăt al terasei C, anume sub turnul
de veghe, în suprafaţa III, s-a descoperit aceeaşi abundenţă şi varietate
de materiale arheologice - desigur sub stratul de arsură şi dărîmături
provenite de la turnul de veghe - , dar fără resturi de lipitură de perete arsă.
Pe terasa E situaţia este în parte diferită şi deocamdată intră în
discuţie numai acea porţiune aflată la NE de platforma turnului de
•1eghe şi de terasa D. Acolo, în secţiunea XVI, tot sub stratul de dărîmă
turi, în nivelul dacic de locuire, s-au păstrat porţiuni, în parte deranjate,
de podină arsă şi, desigur, felurite materiale arheologice; fragmente de
lipitură de perete arsă nu erau. Denivelările podinei au rezultat din
mişcarea stratului de umplutură a terasei după prăbuşirea zidului de
incintă şi a marginei de NE a terasei. In continuare, spre sud-est, în
secţiunea XII, nu s-au găsit decît materiale arheologice, fără resturi de
lipitură de perete arsă sau de podină.
Ultima baracă ale cărei urme au fost găsite în cursul cercetărilor se
afla pe terasa E, la capetele de SV ale secţiuniilor paralele XVII şi XVIII.
ln prima dintre ele, în m 16-20, şi în a doua, în m 14-20, s-au descoperit resturi discontinue de podină arsă, împreună cu pigmentaţie de
pămînt ars asociat cu bucăţi de lipitură de perete arsă. Urmele amintite
de arsură demonstrează că baraca incendiată a căzut înspre terasă.
Planul ei nu a putut fi precizat dar, judecînd după ceea ce a rămas
tn urma distrugerii prin incendiu, baraca era din lemn, construită pe
tălpici aşezate direct pe umplutura din sfărîmătură de piatră a terasei.
Tălpicile nu au lăsat urme continue sau ceea ce a rămas din ele după
incendiu a fost deranjat imediat după cucerirea cetăţii. Bucăţile mici şi
puţine de lipitură de perete arsă demonstrează totodată că în interior
pereţii barăcii nu erau lipiţi în întregime cu lut, ci numai la rosturile
sclndurilor sau bîrnelor.
Cit priveşte destinaţia barăcii, trebuie avute în vedere două posibilităţi: fie că ea a fost ridicată in apropierea sanctuarului, servind drept
o anexă a acestuia, fie că a fost construită după incendierea sanctuarului
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cu menirea ele a adăposti o parte dintre luptătorii cetăţii. Plasarea ei
înspre limita de NV a terasei nu constituie un argument pentru nici una
dintre variantele amintite.
ln afara zidurilor cetăţii doar pe terasa F, în secţiunea VI, materialele arheologice numeroase justifică locuirea ei permanentă. Şi aici
fragmentele de lipitură de perete arsă erau însă mici şi puţin numeroase.
Pe toate celelalte terase descoperirile au fost sporadice şi puteau proveni
din alunecări sau au fost aduse de apele precipitaţiilor.
Concentrarea materialelor arheologice, mulţimea şi varietatea acestora, ca şi prezenţa în unele locuri a fragmentelor de lipitură de perete
arsă, chiar dacă niciunde nu a putut fi stabilit conturul comtrucţiilor,
sînt tot atîtea dovezi ale existenţei lor.
Constatările de ordin arheologic tocmai amintite conduc spre concluzia distrugerii tuturor construcţiilor din interior (inclusiv turnullocuinţă, clădirea de lingă el şi turnul porţii principale) şi din afara
zidurilor odată cu cucerirea cetăţii. Şi ceea ce nu a ajuns să mistuie focul,
au spălat apele.
Totuşi, întrebarea care se pune este aceea a felului şi aspectulur
amintitelor construcţii.
După cum îndeobşte este ştiut, în interiorul cetăţilor similare Căpîlnei
se affau mari clădiri cu bază de piatră, necesare adăpostirii garnizoanei,
de felul construcţiilor de la Luncani-Piatra Roşie 7 , turnuri-locuinţă şi
barăci de lemn, ca la Costeşti-Cetăţuie 8 , Costeşti-Blidaru 9 , Tilişca 10 sau
numai barăci de lemn pentru garnizoana din timp de război, cum este
cazul la Sarmizegetusau.
La Căpîlna toate construcţiile acum în discuţie au fost din lemn.
Nu intră în discuţie tipul acestora pentru că de construcţii adîncitc în
pămînt nu poate fi vorba. în schimb, acelea de suprafaţă puteau fi
construite în două feluri: cu o bază de piatră continuă sau discontinuă
pe care se ridicau pereţii de lemn şi fără această bază, scheletul pereţilor
fiind din sîlpi înfipţi în pămînt.
Cea de a doua soluţie trebuie abandonată dintru început pentru că
în fiecare loc unde s-au descoperit concentrări de materiale arheologice
sau alte indicii privitoare la existenţa construcţiilor, cel puţin pe traseul
unuia dintre pereţii acestora stînca se afla la sau foarte aproape de
:mprafaţă, incit înfigerea în ea a stîlpilor nu se putea face fără săparea
găurilor pentru ei, care s-ar fi descoperit în săpătură.
Prima soluţie este şi ea de respins pentru că niciunde nu s-au
găsit şiruri de pietre sau pietre izolate care să indice conturul construc7

C. Daicoviciu, op. cit., p. 52-54; C. Daicoviciu -

H. Daicoviciu, op. cit.,

p. 26.

e D. M. Teodorescu, Cetatea dacă de la Costeşti (extras din ACMIT, 1929),
p. 6-11; C. Daicoviciu, în C. Daicoviciu - Al. Ferenczi, op. ctt„ p. 9-14; C. Daicoviciu H. Dacoviciu, op. cit., p. 21.
9 C. Daicoviciu şi colab., în SC/V, V, 1-2, 1954, p. 128. Tot în incinta cetăţii
I s-a descoperit un strat subţire de cărbune, care poate proveni de la incendierea
barăcilor de acolo.
10 N. Lupu, în CetDacTrans, p. 36-37.
11 C. Daicoviciu şi colab., în SC/V, VI, 1-2, 1955, p. 216.
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ţiilor. Ţinînd însă seama de specificul amenajării teraselor la Căpllna,
anume existenţa în partea superioară a lor fie a stîncii nivelate, fie a
umpluturii din piatră mare de stîncă amestecată cu pămînt, talpa din
lemn a pereţilor putea fi aşezată direct pe sol. N c întrebăm dacă ridică
turile succesive ale stîncii din suprafaţa secţiunii XII nu au fost lăsate
anume aşa, pentru a se sprijini pe ele talpa pereţilor.

Oricum este sigur că pereţii erau din lemn, probabil din bîrne fasonate, ce nu solicitau lipirea lor cu cantităţi mari de lut, şi acoperişul tot
din lemn, probabil şindrilă.
Desigur, dacă cetatea nu ar fi fost utilizată în epoca feudală altfel
s-ar fi conservat resturile construcţiilor dacice din interior. Aşa însă tot
ce s-a putut spune despre ele se bazează pe supoziţii formulate mai mult
pe baza analogiilor cu situaţia din alte cetăţi dacice, decît pe descoperirile concrete, încît trebuie privite cu rezerva necesară în astfel de împrejurări.

,

Pe terasele A şi B, ambele situate pe versantul de N al Dealului
Cetăţii, nu s-au constatat urme de locuire. Totodată caracterul lor, cel
puţin în parte artificial, este însă în afara oricărui dubiu, ceea ce ar îndemna spre presupunerea datării lucrărilor de terasare în ajunul răz
boaielor daco-romane de la începutul secolului al II-lea e.n.
4. SANCTUARE
Incă de la publicarea rezultatelor primei etape de săpături arheologice se sublinia cu surprindere absenţa sanctuarelor şi în primul rînd a
~1.celora de tip aliniament (= rectangulare), caracteristice dacilor. Se
adăuga totodată că dacă astfel de monumente nu au fost găsite pe terasa
de SE a cetăţii (= terasa E), „singura potrivită amplasării acestui gen
de construcţii", ele trebuiau căutate pe una din celelalte terase încă
necercetată pînă atunci 12 . Cum s-a văzut, săparea celorlalte terase din
hteriorul şi din afora cetăţii nu au dus la rezultate pozitive.
Pentru a cunoaşte motivele care au determinat reluarea cercet5.rilor
în anii 1982 şi 1983, soldate în cele din urmă cu descoperirea locului
unde se ridica odinioară unul dintre sanctuarele patrulatere ale cetăţii
Căpîlnei, este necesară o precizare. Anume, în anii 1965-1967, nedispunînd de fonduri destinate conservării, s-a preferat secţionarea, în cîteva
iocuri, a zidului de incintă şi apoi dezvelirea parţială a feţei sale exterioare. Dezvelirea în discuţie s-a făcut de aşa manieră încît pe cel mai
de sus bloc păstrat din paramentul exterior să rămînă o copertini'1 de
pămînt, menită să împiedice pătrunderea apei din precipitaţii în spatele
lui şi, în cele din urmă, dislocarea blocului, implicit a paramentului.
Din aceleaşi considerente, cu excepţia suprafeţei secţiunilor perpendiculare pe zid, blocurile primei asize a paramentului exterior nu au fost
degajate complet pe faţa externă, ele rămînind în pămînt pe o adîncime
corespunzătoare la circa o treime pînă la jumătate din înălţime.
12

M. Macrea

şi

I. Berciu, op. cit„ p. 227.
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După terminarea săpăturilor din anul 1967 apele din precipitaţii au
continuat să spele atît copertina de pămînt aflată pe blocurile asizei
superioare, cit şi îngusta terasă artificială din faţa paramentului exterior.
rezultată ca urmare a lucrărilor de dezvelire a lui. Aşa se explică de ce
abia în anul 1979 V. Moga, cu ocazia unei periegheze, a descoperit o
plintă de calcar pe terasa îngustă din faţa peramentului exterior al zidului de incintă, în zona de N a cetăţii. Descoperitorul a conchis firesc
atunci că amintita plintă provine dintr-un sanctuar şi că ea nu putea
aluneca decit de pe terasa c13.
La reluarea săpăturilor în anul 1982 s-a cercetat cu atenţie starea
ele conservare a paramentului exterior al zidului de incintă pe toată
lungimea acestuia cu atît mai mult, cu cit apa din precipitaţii spălase
copertina de pămînt pe mari porţiuni şi punea în pericol însăşi existenţa
in sit?J. a zidului. Cu acest prilej, în zona de E a cetăţii, la ciţiva metri
de intrarea secundară, s-au găsit încastrate in zidul de incintă trei fragmente de plinte de coloană din calcar şi un stîlp paralelipipedic fragmentar, din acelaşi material. La două dintre amintitele fragJT1<>nte de
plinte forma lor arată clar că ele reprezintă „sferturi" de plintă, anume
tăiate pentru a fi aşezate în zid cu faţa dreaptă spre exterior. Probabil
în timpul operaţiei de tăiere plintele s-au fisurat şi pc grosime, ceea ce a
determinat apariţia unei suprafeţe exfoliate.
Este de domeniul evidenţie că atît plinta, relativ întreagă, gusită în
1979 lîngă zidul de incintă, cit şi fragmentele de plintă şi stîlpul fragmentar identificate în 1982 provin din sanctuare, încit descrierea şi indicarea dimensiunilor lor se impun.
1. Plintă de calcar cvasiovală, parţial extfQliată pe supraţa inferioară
şi „îndreptată" pe cant circa 20 cm (fig. 21/4) Diametrul maxim păstrat:
0,60 m; grosimea maximă: 0,18 m. Dacă se are în vedere porţiunea de
cant îndreptată, diametrul maxim ajunge la 0,65-0,66 m.
2. Plintă de calcar fragmentară, cu două canturi aproape drepte,
exfoliată atît pe suprafaţa superioară, cit şi pe c~a inferioară (fig. 21/3).
Lungimea canturilor drepte: 0,54 şi 0,44 m; grosimea maximă păstrată:
0,20 m. Porţiunea de curbură păstrată poate indica un diametru maxim
iniţial de 1,08 m, dar raza curbei nu este aceeaşi, incit este de preferat
diametrul iniţial de circa 0,94-0,95 m.
3. Plintă de calcar fragmentară, cu două canturi aproape drepte,
exfoliată mai ales pe suprafaţa interioară (fig. 21/2). Lungimea canturilor drepte: 0,55 şi 0,44 m; grosimea maximă păstrată: 0,23 m. Se observă
că fragmentul reprezintă ceva mai puţin de un sfert din suprafaţa pli;itei
întregi. Este de preferat şi aici, din motive identice cu acelea de la precedenta, un diametru iniţial de circa 0,94-0,95 m.
4. Plintă de calcar fragmentară, acum de formă cvasitrapezoidală,
tăiată altfel decît precedentele. Doar curbura de pe latura scurtă şi grosimea îndeamnă spre identificarea ei ca atare, Dimensiuni: lungimea
maximă: 0,59; lăţimea maximă: 0,53; grosimea maximă: 0,18 m. Raza
curburii de pe latura scurtă indică un diametru de circa 1,00-1,05 m.
5. Stîlp de calcar fragmentar (fig. 21/1). Dimensiuni: înălţime: 0,23;
V"iţime: 0,18; grosime: 0,14 m.

u V. Moga, în ActaMN, XX, 1982, p. 275-278.
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In legătură cu fragmentele de sub nr. 2-3 este de notat că structura calcarului arată clar că ele provin din două plinte diferite. Ultimul
fragment de plintă, de sub nr. 4, cu toate că are formă şi dimensiuni net
deosebite de ale precedentelor, poate proveni dintr-o plintă de aproximativ aceleaşi dimensiuni. Toate aceste plinte în locul unde au fost utilizate iniţial, adică drept elemente de susţinere a coloanelor de lemn ale
unui sanctuar, nu erau vizibile. Ca urmare aici, ca şi în alte locuri,
curbura plintelor nu reprezintă un cerc perfect şi nici diametrele nu sînt
absolut identice.
Pentru a nu încărca textul cu analogii ne rezumiim să reamintim
constatările prilejuite de cercetarea şi publicarea sanctuarului A de la
Sarmizegctusa. AcoloH, la cele 59 plinte descoperite iniţial1 5 , diametrele
variau între 1,10-1,15 m, iar grosimile între 0,20-0,25 m. Observaţiile
asupra fragmentelor de plinte de la Căpîlna au condus spre stabilirea
unui diametru mediu de circa 0,95 m pentru piesele de sub nr. 2-4.
Toate trei, deci, fuseseră iniţial în acelaşi sanctuar.
Dacă se acceptă asemenea variaţii la diametre, altele, de genul a
0.60-0,95 m ni se par prea mari încît socotim că plinta de sub nr. 1,
cea mai bine păstrată, a făcut parte dintr-un alt sanctuar. Ar fi de admis,
aşadar, existenţa la Căpîlna a două sanctuare patrulatere, cu coloane ce
se sprijineau pe plinte de calcar. Stîlpul de sub nr. 5 putea intra ca
element constructiv în oricare dintre ele.
Ambele sanctuare au fost demontate de daci şi piatra existentC:-1 în
ele, cu ajustările de-acum cunoscute, a fost întrebuinţată pentru refacerea zidului cetăţii. Asemenea refaceri au vizat, firesc, mai ales părţile
superioare ale zidului unde îşi vor fi găsit locul majoritatea plintelor din
sanctuare, ceea ce explică dispariţia ulterioară a lor, odată cu pri"1buşirea
şi alunecarea pe pantele piezişe ale Dealului Cetăţii a pietrelor din a<;izcle
superioare.
Orice încercare de a stabili numărul coloanelor din sanctuare şi
dimensiunile acestora numai pe baza elementelor de care dispunem este
iluzorie. Tot ce se poate spune este că ambele erau foarte probabil patrulatere, că unul sau amîndouă aveau şi cunoscuta „îngrăditur<:'l" rnarcat{1
de un şir de stîlpi de calcar şi că numărul coloanelor de lemn, implicit
cel al plintelor, reprezentau un multiplu al cifrei 3, întocmai ca şi la
alte sanctuare dacice de acelaşi tip.
Împrejurări dintre cele mai grave i-au determinat pe daci să-şi demonteze monumentele religioase şi să utilizeze materialul de construcţie la refacerea zidului cetăţii. Cazul ca atare nu este singular şi nici
neobişnuit pe teritoriul Dariei. Amintim în acest sens demantelarea parC. Daicoviciu şi colab., în SCIV, III, 1952, p. 290 şi fig. 8-9: C. DaicoYiciu în Materiale, V, 1959, p. 395-399: C. Daicoviciu, N. Gostar, H. Daicoviciu, în Materiale, VI, 1959, p. 399-341; C. Daicoviciu - I. H. Crişan, în Mate.riale, VII, (1961], p. 304-305; I. H. Crişan, M. Moldovan, Influenţe greceşti în
arhitectura sacră a dacilor, în Tibiscus, IV, 1975, p. 91-106; I. H. Crişan, Burebisw
şi epoca sa2, 1977, p. 414-423; D. Antonescu, Arhitectura sanctuarelor patrulatere
ci.ace. Comentarii şi propUneri, în· RevMuzMon, l, 1980, p. 69-76: H. Daicoviciu,
La sanctuaire A de Sarmizegetusa regia, în ActaMN, XVII, 1980, p. 65-79;
1\1. Strîmbu - I. Glodariu, O nouă propunere de reconstituire a sanctuarului A
de la Sarmizegetusa, în ActaMN, XVIII, 1981, p. 377-386.
1s Ultima, a 60-a, a fost găsită cu prilejul lucrărilor ele restaurare.
14

I. H.

Crişan,
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ţială

a sanctuarului intra muros din cetatea de la Costeşti-Cetăţuie şi
utilizarea plintelor de calcar ale lui pentru sprijinirea pantei interioare
a valului refăcut în ajunul celui de al doilea război cu Traian şi pentru
blocarea cu ele a porţii din zidul cetăţii' 6 , ca şi refacerea tot atunci a
zidului de incintă al Sarmizegetusei ·cu elemente din sanctuare !)i din
„incint;; sacră"17, Observaţiile prilejuite de reluarea cercetărilor la sanctuarul intra muros de la Gosteşti-Cetăţuie au dovedit că, contrar păre
rilor mai vechi18, dacii au demantelat în ajunul celui de al doilea război
chiar monumente religioase aflate în stare de funcţionare. Situaţia, în
lmii generale, trebuie să fi fost aceeaşi la Căpîlna.
Revenind la plintele de calcar, dacă se au în vedere dimensiunile
celor mari, sanctuarul în care fuseseră utilizate trebuie să fi avut proporţii considerabile !)i în acest caz singurul loc unde se putuse ridica o
construcţie atît de grandioasă era sectorul de S al terasei E. Demontarea
lui a fost integrală încît nu poate fi :yorba de a-i reconstitui planul.
Singurul indiciu privitor la construirea lui în locul amintit l-au reprezentat sfărîmăturile de calcar descoperite Îll secţiunea XVII 19 , care nu puteau
proveni decît de la o construcţie ce a avut acest material în componenţa ei.
rn locul sanctuarului demontat pare să se fi ridicat altul, în întregime din lemn. La descrierea secţiunii xvrn~ 0 s-au amintit UJ;"mele clare
ale combustiei a trei stîlpi din lemn descoperiţi în suprafaţa secţiunii şi
în casetele adiacente ei (fig. 20). Dimensiunile mari ale acestora 0,70/
(lî:J X 0,80i0,85) pot demonstra că nu ne aflăm în faţa stîlpilor utilizaţi
la susţinerea unei barăci sau a altei construcţii modeste, ci avem de-a
face probabil cu pilaştrii unui sanctuar. Aşezarea în linie a doi dintre ei,
chiar dacă distanţa de la unul la celălalt este considerabilă (10,15 m)
reprezintă un indiciu pentru forma patrulateră a sanctuarului. Ceea ce
li:! prima vedere ar părea să se opună unei astfel de interpretări este
dispunerea altfel decît în linie a stîlpilor din m. 13 şi 14-15 ai secţiunii
cit timp se ştie că la sanctuarele patrulatere coloanele sau pilaştrii eraţi.
a!)ezaţi în şiruri perfecte atît longitudinal cît şi transversal. Dacă ţinem
seama însă de puţinele rec;turi păstrate ale fostei construcţii de aici,
atunci constatarea de mai sus nu constituie un impediment. Dintr-o construcţie a cărei lungime era de cel puţin 16 m s-au pc""tstr;it doar urmele
a trei stîlpi, singurii care au ars pe loc în întregime, fftră sc""1 fi căzut
împreună cu restul edificiului. Se poate presupune, deci, cC1 stîlpii din
m. 2 şi 13 fac parte din acelaşi aliniament, iar stîlpul din m. 14--15 din
al doilea aliniament. In această situatie în fata ultimului stîlo amintit
trebuia să se fi aflat altul, în linie cu 'primii d~i ş.a.m.d. Dista11ţa dintre
stîlpii aceluiaşi aliniament ar fi la exterior (din margine de stîlp în
margine de stîlp) de circa 1 m, iar cea dintre şirurile de stîlpi de 1,35 m.
16 D. M. Teodorescu, op. cit., p. 23; I. Glodariu, Sarmizegetusa Die Hauptstadt der Daker. Archăologische Befunde, in NEH, VI, 1, 1980, 1 p. 41-43.
17 C. Daicoviciu 'ii colab„ în SCIV, II, 1, 1951, p. 102-I03: SCIV, V, 1-2,
1954, p. 150; I. Glodariu, Sarmizegetusa dacfră în timpul stăpînirii romane, în
ActaMN, II, 1965, p. 121-123. Cercetările din 1985 au demonstrat ca la Sarmize-

g~tusa

refacerea este romană.
1e C. Daicoviciu !oii co!ab., în SCJV, II, 1, 1951, p. 108; I. Glodariu, Sarmize!;etusa dacică ... , p. 123.
19-211 Supra, capitolul III.
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Comparîndu-le cu distanţele dintre plintele aceluiaşi şir din sanctuarul A
de la Sarmizegetusa21 (circa 1,40) şi dintre plintele şirurilor alăturate
(circa 1,50 m) se dovedeşte că supoziţia potrivit căreia stîlpii în discuţie
aparţineau unui sanctuar poate fi acceptată. Pentru· atribuirea unei destinaţii de cult acestei construcţii ar pleda, deasemenea, cantitatea redusă
de material arheologic descoperit în secţiunea XVIII în raport cu mulţi
mea şi densitatea materialelor caracteristice construcţiilor laice. Rămî
nînd pe acelaşi teren nesigur al supoziţiilor este de adăugat că, in
funcţie de distanţa dintre cei mai îndepărtaţi sîlpi, pe un şir ar fi intrat
minimum 6.
Desigur orice comentarii pe tema aspectului sanctuarului şi a numărului de pilaştri ce intrau în compoziţia lui sînt inutile. Dar indiferent
dacă edificiul acum în discuţie a fost sau nu sanctuar, existenţa altor
două sanctuare cu plinte de calcar şi coloane este în afara oricărei îndoieli.

•
In vederea identificării şi a altor urme de locuire în preajma cetăţii.
paralel cu desfăşurarea săpăturilor arheologice, s-au efectuat sondaje în
toate poienile situate în apropiere, pe porţiunea de pantă mai domoală
a Dealului Stăuinilor şi pe înălţimile din vecinătate. Nici unde nu s-au
descoperit indicii de locuire antică, ceea ce, evident, nu exclude posibilitatea existenţei unor gospodării izolate, aflate la distanţe mari una de
cealaltă, de felul celor de astăzi.
In valea Sebeşului, de o parte şi de alta a rîului, pantele piezişe ale
dealurilor care coboară pînă lîngă albia lui excludeau dintru început
descoperirea acolo a urmelor de locuire dacică. Doar pe vatra actualului
sat, unde se află bazinetul Căpîlnei, terenul este mai neted, dar nici aici
nu s-au făcut descoperiri databile în epoca dacică.
In aceste condiţii posibilitatea existenţei unei aşezări deschise în apropierea cetăţii sau la poalele masivului pe care a fost construită e<;te
deocamdată exclusă.

21

Supra, nota 14.
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VI. MATERIALE ARHEOLOGICE

Intinsele cercetări arheologice în cetatea Căpîlnei, care, practic, au
dus la săparea aproape integrală a spaţiului intra muros şi la verificarea
tuturor teraselor exterioare, s-au soldat cu recuperarea unui vast şi
felurit material arheologic. Cantitatea impresionantă de materiale se
păstrează astăzi în Muzeul orăşenesc Sebeş, în Muzeul Unirii de la Alba
Iulia şi în Muzeul de Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca.
Soarta descoperirilor nu a fost însă aceeaşi. Materialele provenite
din prima etapă a cercetărilor au intrat integral în muzeul apulens, în
timp ce următoarele s-au împărţit între cele trei muzee amintite mai
înainte. Mai mult, la materialele recoltate în prima etapă a cercetărilor
li s-au pierdut marcajele topografice, încît nu se poate şti exact de unde
provine fiecare. Majoritatea au fost descoperite însă în zona turnuluilocuinţă.

In aceste condiţii, acum la publicarea monografică a cetăţii, vor fi
avute în vedere toate materialele arheologice dar prezentarea lor se face
diferit, adică mai întîi lotul de materiale din prima etapă a cercetărilor
şi apoi, cu localizare, materialele din următoarele etape. Interesul deosebit pe care-l prezintă cetatea în discuţie impune totodată necesitatea
publicării detaliate a tuturor categoriilor de materiale.
Cum între descoperiri cele mai numeroase sînt vasele ceramice şi
mai ales fragmentele provenite de la astfel de vase, prezentarea materialelor arheologice începe cu ele şi continuă cu obiectele de lut ars, uneltele de fier, uneltele de piatră, obiecte de fier de întrebuinţare curentă,
piese de harnaşament din acelaşi metal, material de construcţie din fier,
produsele de bronz, indiferent dacă sînt locale sau importuri, accesorii de
îmbrăcăminte din metal, piese de podoabă (fier, bronz, argint, pastei de
sticlă) şi monede.
Materialelor arheologice feudale (în special fragmente ceramice, piese
de metal cu diverse întrebuinţări şi harnaşament) li se rezervă un capitol
aparte. Piesele fără număr de inventar se află în curs de inventariere.
1. CERAMICA
Cele opt campanii de cercetări arheologice intreprinse în fortificaţia
dacică de pe valea Sebeşului a4 scos la iveală, alături de numeroase vestigii păstrate in situ, un însemnat şi bogat inventar constînd din ecra-
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mică, unelte şi obiecte din metal, piese de podoabă, monede etc. Vom
aborda pentru început ceramica din cetatea Căpîlnei, material arheologic
descoperit în abundenţă atît în prima etapă a săpăturilor lui M. l\ILlcrea
şi I. Berciu, cît şi ulterior, cu ocazia reluării cercetărilor în anii 19651967 şi a verificărilor de control din 1982 şi 1983.
Comparînd abundenţa ceramicii faţă de celelalte obiecte descoperite
în timpul cercetărilor noastre, constatăm, şi în cazul de faţă, aceeaşi situaţie ca la celelalte cetăţi şi aşezări daco-getice cunoscute pînă în prezent
în Transilvania, Cîmpia Munteniei, Moldova, Dobrogea ş.a., anume
că ceramica, mai precis exprimat olăritul la daco-geţi, comtituia una din
ocupaţiile tradiţionale, cu antecedente bine delimibtc în epocile anterioare.
Ţinînd seama de bogăţia şi varietatea formelor ceramicii, cu deosebirile de colorit ale vaselor, de compoziţia pastei şi de arderea acesteia,
problema existenţei unor cuptoare de olari poate fi susţinută şi certificată cu probe materiale incontestabile, chiar dacă raportul dintre numărul de cuptoare descoperite şi produsele ceramice este net în favoarea
cdor din urmă. Dacă la începuturi problema care ne interesează era rezolvată în mod ipotetic, prin aceea că în cadrul a!;-)ezărilor daco-getice
aparţinînd epocii Latene anumite gropi au fost socotite cuptoare de ars
cearmică 1 , astăzi sînt cunoscute cu siguranţă cuptoare de ars vase datînd din secolele II î.e.n.-I e.n. Fără a avea pretenţia că oferim o listă
completă a cuptoarelor dacice ne gîndim la instalaţiile pentru ars vase
descoperite la Poianal! (fără mai multe detalii). Bitca Doamnei (Dăr
măneşti)3, Deva4, Feţele Albe, Şura Mică5 ş.a. apropiate ca dimensiuni
şi formă. Prezenţa lor în mediul daco-get ilustrează elocvent practic;:irea
meşteşugului olăritului nu numai în aşezările cu cuptoare, dar şi în
restul staţiunilor în care, din punct de vedere cantitativ, ceramica se
află pe primul loc faţă de descoperiri de altă natură, cum ar fi bun[wară
cbiectele din fier şi bronz, podoabele, monedele ş.a.
Revenind la ceramica descoperită la Căpîlna remarcăm că aceasta
se pi"1strează, cu rari excepţii, în stare fragmentară, dar de cele. mai multe
ori în măsură suficientă pentru 'a determina dacă nu reconstituirea fidelă a vaselor, cel puţin uneori cu detalii - forma lor.
Prezentăm, în ordine, ceramica apărută în săpăturile lui M. Macrea
şi I. Berciu (despre care, din păcate, nu sînt cunoscute amănuntele topografice ale descoperirii) şi apoi descoperirile din camp;:inHlc ;:irhC'ologice ulterioare, încercînd să precizăm cu ajutorul ~malogiilor 1<:1 care
vom fnce apel, încadrarea cronologică cît mai riguroasCt a producţiei ceramice din fortificaţia de care ne ocupăm.
1 I. H. Crişan, 1n legătură cu cuptoarele de ars ceramică la daco-geţi din
epoca Latene, Apu.lum, VI, 1967, p. 111-118.
2 R. Vulpe, SCIV, I, 1950, p. 50; SCIV, I, 2, 1951, p. 203.
s M. Zamoşteanu, Săpăturile de la Piatra Neamţ, Materiale, VII, p. 345-346.
' Oct. Floca, Cuptor dacic de ars vase descoperit la Deva, Apulum, IX, 1971,

p. 263-270.
:; Ultimele

două

sînt inedite.
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A. Ceramica

lucrată

cu mina

Această categorie distinctă în cadrul ceramicii dacice 6 este destul
de numeroasă şi prezintă la Căpîlna aceleaşi caracteristici generale întîlnite peste tot în mediul local daco-get. Ceramica aflată acum în obiectivul cercetării noastre, a fost lucrată cel mai adesea. din pastă ce utiliza
ca degresant nisipul şi pietricelele. In exterior lustruirea coboară rareori
pînă la baza vasului. Alte detalii referitoare la forma, decorul şi culoarea recipientelor vor fi oferite în descrierea principalelor forme
de vase.
Vasul borcan constituie şi aici unul diri cele mai frecvente tipuri
ceramice avînd, în general, forma zveltă cu buza uşor răsfrînhi spre
exterior. Vom particulariza această formă tipică olăriei daco-getice prin
cîtcva exemplare semnificative.
1. Vas cu buza dreaptă şi pereţii uşor arcuiţi. Este lucrat din past(1
brun-negricioasă cu impurităţi (nisip, pietricele şi mică). Fragmentul
este lipsit de ornamente şi în cazul că admitem că le-a avut, acestea ar
fi trebuit să fie plasate în treimea de sus a înălţimii vasului (fig. 22, 11).
Forma recipientului apare în nivele databile în intervalul secolelor I
î.e.n.-1 e.n. Cele mai apropiate analogii se întîlnesc, printre altele, în
aşezarea fortificată de la Arpaşu de Sus 7 , anume cîteva exemplare fragmentare încadrate cronologic în prima jumătate a secolului I e.n.
2. Vas cu buza retezată drept, cu o uşoară arcuire a pereţilor bombaţi în continuare şi fundul drept. A fost lucrat din aceiaşi pastă brunnegricioasă. avînd ca degresant mică şi cioburi pisate (fig. 23/12). Analogii se întîlnesc la Pecicas în aşa numita categorie de vase cu profil
aproape drept, caracteristice după I. H. Crişan primei faze a ceramicii
daco-getice. Tipul de vas îşi va menţine forma şi în următoarea etap~1 a
evoluţiei ceramicii locale, pentru ca în faza clasică a ceramicii dacice
să se transforme în vasul borcan propriuzis. Probabil fragmentul de
mai sus reprezintă, bineînţeles pentru Căpîlna, tranziţia de la vasul cu
profil aproape drept spre vasul borcan tipic şi, în aceste condiţii. s-ar
data in secolelele I î.e.n.-1 e.n.
3. Vas cu buza rotunjită, evazată, gîtul marcat de curbura pereţilor.
Pasta brun-negricioasă, cu mică, nisip şi pietricele în compoziţie (fig.
23/5). Fără decor.
Forma vasului arc o evoluţie ce porneşte din secolele III-II î.e.n şi
continuă să fie lucrat pînă în secolul I e.n. El apare atît în Moldova, în
aşezările fortificate de la Poi.:ma, Brad şi Răcătăuu, în Cîmpia Muntean2i 10

s I. H. Cri~an,
Ştiinţifică, Bucure~ti,

Ceramica daco-getică cu privire specială la Transilvania. Ed.
1969; în continuare Ceramica ...
7 M. Macrea, I. Glodariu, Aşezarea dacică de la Arpaşu de Sus, Ed ..Academici
R.S.R., Bucure~ti, 1976, fig. 24/1-2.
s I. H. Crişan, Ziridava, Arad, 1978, p. 113-114, pl. 1-3,
9 Vezi R. Vulpe, SCIV, I, 1950, p. 50; V. Căpitanu, Aşezarea geto-dacii de la
Riicătău, Materiale şi Cercetări Arheologice, Braşov, 1981, p. 201-210; V. Ur~achi,
Contribuţii la problema aşezărilor dacice de pe valea Siretului, Memoria An; iquitatis, I, 1969, p. 105-119; Idem, Noi elemente de fortificaţie în aşezarea de la Brad,
l\.Iateriale şi Cercetări Arheologice, Tulcea, 1980, cu bibliografia mai veche.
n M. Turcu, Geto-dacii din Cîmpia Munteniei, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopc:iică,
Bucureşti, 1979, p. 113-114.

63
https://biblioteca-digitala.ro

m Interiorul arcului carpatic11 . Exemplarul de la Căpîlna pare să dateze din prima jumătate a secolului I e.n.
4. Vas cu buza rotunjită, evazată destul de puternic, pereţii cu
curbura maximă, fundul drept, pastă brun-roşietică cu mică. Sub buză
fragmentul este decorat cu un rînd de alveole imprimate în pasta crudă (fig. 22/2). Faţă de vasul precedent se observă o atenuare a curburii
pereţilor, chiar dacă evazarea buzei a rămas accentuată. Dintre analogiile
din a'.?ezările daco-getice din Dacia, remarcăm cîteva exemplare similare
intîlnîte la Arpaşu de Sus12, Comana de Jos13, Şercaia14 ş.a. Toate aparţin
cronologic primei jumătăţi a secolului I e.n.
5. Vas cu buza rotunjită, gîtul alungit, pereţii cu curbură încă arcuită, fundul drept, pasta brun-roşietică cu urme de mică în compoziţie
este arsă neuniform (brun negricios în interior, brun roşietic în exterior).
Nu putem şti, dată fiind actuala stare de conservare, dacă recipientul
a avut sau nu decor (fig. 22/1). Analogiile suficiente permit încadrarea
cronologică largă, respectiv secolele I i.e.n.-I e.n.
6-7. Vase cu buza profilată, pereţii arcuiţi. Unul din ele este executat din lut bine ars, de culoare roşietică (fig. 22/7), iar celălalt are
pasta brună (fig. 2218). Suprafaţa exterioară a ambelor fragmente ceramice este acoperită cu un strat subţire de barbotină. Asemenea vase
ornamentate în tehnica barbotinării sînt mai rare în descoperirile arheologice din epoca Latene. Cîteva exemplare se întîlnesc la Piscu Crăsani,
Bîtca Doamnei şi Pecica15, apoi la Arpaşu de Sus şi Slimnic1 6 , în ultimele
localităţi în complexe datate în secolul I e.n. Interesant ni se pare al
doilea vas a cărui formă, desigur specifică secolelor I î.e.n.-1 e.n., reprezintă evoluţia şi perpetuarea unor forme mai vechi, specifice ceramicii locale din epocile precedente (secolele III-II). Bune analogii se
gi:isesc în inventarul aşezării dacice din Şarba-Stempcn de la Slimnic
(jud. Sibiu)1 7 •
~1

Ornamente (fig. 24-25).
Pe multe din fragmentele ceramice înseriate de noi m grupul vaselor borcan, precum şi pe pereţii altor vase a căror formă nu poate fi
precizată, în actuala lor stare de păstrare, apar o serie de ornamente 18 •
In privinţa ceramicii din prima etapă a cercetărilor de la Căpîlna nu
apar decît ornamente în relief şi incizate. Iată, în ordine descrescîndi:i,
cele mai frecvente motive ornamentale.
I. H. Crişan, Ceramica, p. 161-163.
M. Macrca, I. Glodariu, op. cit„ fig. 17.
13 I. Glodariu, FI. Costea, I. Ciupea, Comana de Jos. Aşezările din epoca dacică
şi prefeudală, Contribuţii la istoria Ţării Făgăraşului, I, 1980, p. 49, fig. 43/6.
11 I. Glodariu, FI. Costea, Aşezarea dacică de la Şercaia (jud. Braşov), Cumidava, XIII/2, Braşov, 1983, p. 21 cu ilustraţia aferentă.
1:; I. H. Crişan, Ziridava, p. 111.
1s I. Glodariu, Contribuţii la cronologia ceramicii dacice din epoca Latene
tîrzie, Studii Dacice, Ed. Dacia ,Cluj-Napoca, 1981, p. 160.
n Idem, Aşezări dacice şi daco-romane la Slimnic, Ed. Academiei R.S.R.,
Bucureşti, 1981, p. fig. 60/2.
1s I. H. Crişan, Ceramica, p. 20i-212.
11

12
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aplicaţi pe pereţii vaselor fie singuri, fie în combicu alte motive decorative bine reliefate. Cei mai des întîlniţi sînt
butonii sferici plaţi, înfipţi în lutul moale şi ornamentaţi, la rîndul lor,
cu alveole. Cînd pe pereţi apar numai butoni aceştia sînt, de regulă, în
număr de patru. Există, însă, cîteva asocieri între butoni sferici plaţi
şi butoni conici mai mici, plasaţi deasupra primilor, apoi butoni sferici
cu sau fără alveole, sau împreună cu brîuri alveolare. Se întîlnesc şi
combinaţii de butoni cu striuri, respectiv linii curbe, frînte ş.a., incizate
cu ajutorul unor piepteni înainte de arderea recipientelor.
Butoni ovoidali se întîlnesc mai rar. Atunci cînd apar ei sînt dispuşi
deasupra curburii maxime a pereţilor vasului, lăţimea lor depăşind pe
aceea a brîurilor alveolare. In mod constant astfel de ornamente au pc
ele două-trei alveole dispuse lini~ir. de unde şi denumirea de butoni

Butoni sferici

naţie

crestaţi.

Butoni conici de mici dimensiuni,

traşi din pasta vasului, deci nu
par să aparţină formelor de vase mai vechi secolelor I î.e.n.-1 e.n.
Asemenea ornamente apar în asociere cu butonii sferici plaţi (vezi mai
sus), fie singuri şi, în aceste cazuri, se constată că vasele borcan au dimensiuni mult mai reduse decît cele obişnuite. In sfîrşit, asocierea de
butoni conici cu brîurile în relief se întîlneşte tot pe vase de mici dimensiuni.
Brîuri alveolare aplicate pe pereţii vaselor apar fie împreună cu
butonii sferici, fie independent de aceştia. Dispunerea lor era la latitudinea meşterului olar. Aşa încît apar atît brîuri orizontale, altele sub
iormă de ghirlandă şi, în fine, dispuse radial în jurul butonului.
Brîurile crestate apar de regulă în zona superioară a pereţilor de
vas, fie singuri, fie in combinaţie cu butonii sferoidali.
Alveolele sînt plasate de obicei sub buza vasului, aşa cum am amintit
(fig. 22/2, 6; 23/8 - aici cu buton, 23/13; 24/1, 3, 6).
Striurile sînt motive decorative obţinute cu ajutorul unor instrumente ascuţite. Aceste incizii cînd apar singular sînt, de obicei, orizontale (fig. 24/5, 9), iar în asociaţie cu butoni sau alte ornamente ele
erau plasate vertical sau oblic pe pereţii recipientelor (fig. 24/3, 5-6).
Liniile curbe şi frînte au fost incizate fără o dispunere anume,
încît dau impresia unor elemente de fantezie a celui care le-a executat.
Ele apar fără o regulă bine stabilită, fie una, fie grupuri paralele, pe
pereţii vaselor care mai au şi alte motive ornamentale.
In aceiaşi categorie a ornamentelor ce apar pe vasele lucrate cu
mîna includem apucătorile (torţi) trase din pasta crudă a vaselor. Asemenea torţi îşi au originea în epocile anterioare, unde dimensiunile lor
masive permit încadrarea printre torţile propriuzise. Cum pentru exemplarele de la Căpîlna aceste, le-am numi mai degrabă ataşe, sînt foarte
apropiate de peretele vasului, credem că ele şi-au pierdut, în faza clasică a ceramicii locale, rolul îndeplinit iniţial, iar apariţia şi perpetuarea lor în repertoriul ceramicii poroase fiind considerată de noi mai
degrabă o reminiscenţă a vechii utilităţi. Acum le putem atribui mai
mult un rol pur decorativ (fig. 22/13; 23/8) asemănător cu cel al bu- •
tonilor de mari dimensiuni.
Vasele miniatură - chiar dacă se păstrează fragmentar, forma lor ne
permite înglobarea în aceeaşi categorie a vaselor-borcan.
aplicaţi,

5 -

Cetatea dacicii de la

Căpilna
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Se remarcă un fragment dintr-un perete de vas cu buza rotunjită,
uşor evazată, de culoare cenuşie. Pasta, arsă secundar conţine ca dei;resant pietricele şi mică (fig. 23/18). Decorul constă dintr-un brîu crestat, cu incizii oblice, plasat deasupra arcuirii maxime a pereţilor. Mai
~emnalăm în această grupă a miniaturilor cîteva funduri drepte de la
care pornesc pereţi oblici sau aproape verticali (fig. 26/3, 8-9, 15) ai
unor vase de înălţimi variabile, între 4-6 cm.
In privinţa destinaţiei acestor produse ceramice discuţiile mai persi '>tă,
unii cercetători atribuindu,..le calitatea de vase pentru păstrarea de unguente! sau altor produse, în vreme ce alţii le socotesc simple jucării, copii după vasele mari. După cum s-a putut observa din sunnra
descriere a vaselor miniatură de la Căpîlna, ne raliem părerii că avem
de a face doar cu jucării, ca şi ceştile miniaturale de altfel, execut3.te
din aceeaşi pastă poroasă, cu impurităţi, ca şi exemplarele obişnuitc
ca dimensiuni. Cum în decursul timpului, din antichitate şi chiar pi.nil.
astăzi anumite produse farmaceutice sau de cosmetică nu se păstrea
ză în recipiente „comune" ci în vase de o calitate superioară (sticlă,
cutii de bronz etc.) nu vedem de ce asemenea produse, şi astăzi cunoaş
tem destul de multe lucruri despre medicina, farmacologia empirici a
dacilor, nu se ţineau în vase de calitate, importuri spre exemplu. întîlnite destul de frecvent în cadrul aşezărilor şi fortificaţiilor daco-getice 19.
Ulcioarele executate cu mîna constituie, am putea spune, unicate
atît la Căpîlna cît şi în celelalte aşezări daco-getice din faza clasic} a
civilizaţiei lor materiale şi spirituale.
Dispunem pentru exemplificare de un fragment provenit din gîtul
subţire a unui ulcior (fig. 27 /1). executat din pastă fină, cenuşie. Nisipul din lutul recipientului a fost bine şi uniform frămîntat, culo~1rea
cenuşie indicînd binecunoscuta ardere inoxidantă, specifică, mai ales,
vaselor lucrate la roată. Dată fiind raritatea vaselor de acest tip, ne
gîndim că ele au imitat, de fapt, aceleaşi forme întîlnite în cadrul ceramicii executate cu roata. Cronologic, fragmentul de ulcior se încadreaz<"t în limitele secolului I î.e.n. (a doua jumătate) şi primul vctc
el erei noastre.
Ceştile reprezintă, cum bine se cunoaşte, cele mai tipice cn·ctţii
ale olăriei daco-getice 20 • Aproape că nu există aşezare de mai mare ~<tu
mai mică importanţă unde să nu fi apărut această formă ceramică, utilizată, în primul rînd, pentru iluminatul locuinţelor. De aici şi denumirea de opaiţe sau căţui (în special zonele extracarpatice).
1n dorinţa de a oferi unitate textului, prezentăm selectiv ce~t.ilc..:
ăescoperite atît în prima etapă a cercetărilor cît şi la reluarea acestora.
menţionînd, dacă mai este cazul, că şi la Căpîlna s-au descoperit mai
multe exemplare, apropiate ca formă, cu dimensiuni variabile dar, cu
unele diferenţieri ce pot fi sesizate mai jos.
1. Ceaşcă brun-negricioasă, cu buza rotunjită, pereţii arcuiţi, fundul
retezat drept. Toarta, înfiptă în peretele vasului, porneşte din zona .5utD I. Glodariu, Relaţiile comerciale ale Daciei cu lumea
Ed. Dacia, Cluj, 1974, catalogul descoperirilor.
20 I. H. Crişan, Ceramica, p. 153-160.
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elenistică şi romană.

-- J

~
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perioară

(imediat sub buză) şi se opreşte ceva mai sus de baza vasului
28/6).
2. Ceaşcă brună cu buza reliefată, pereţii tronconici. Realizarea vasului dă impresia unei pîlnii care se îngustează spre fundul tăiat drept.
Tc,.arta în partea stîngă (fig. 28/7).
3. Ceaşcă neuniform arsă, brună în exterior, neagră în interior; are
buza rotunjită, pereţii oblici, fundul drept şi toarta plasată între buză
~i fundul vasului (fig. 28/14). Forma tranconică este aproape perfectă.
4. Ceaşcă cu buza puternic profilată, pereţii drepţi, fundul rotunjit.
Pentru stabilitate, toarta porneşte de la fundul ceştii oprindu-se sub

~fig.

b~iza evazată.

5. Ceaşcă tronconică cu pereţii mult ieşiţi în afară, fundul drept şi
foarte îngust faţă de deschiderea din partea superioară. Toarta exemplarului este plină, fiind trasă din pasta crudă, cu impurităţi (fig. 29. 0).
Un exemplar asemănător se întîlncşte printre ceştile miniaturale
(fig. 29/25).
Mulţimea ceştilor în fortificaţia din stînga văii Sebeşului este sugerată şi de toartele fragmentare (fig. 29/21-24) găsite separat. Aceste
piese au aparţinut unor ceşti executate din aceeaşi pastă poroasă, cu
nuanţe brune, brun-negricioase sau brun-cărămizii, avînd în compoziţie
mică. Cîteva din ceştile de la Căpîlna sînt lipsite de torţi (fig. 28/5, 6,
16. 18; 29 11, 5, 15). Nu s-au găsit exemplare cu două torţi sau cu ornan:.ente, chiar dacă cele din urmă apar destul de rar pe pereţii ceştilor.
În legătură cu datarea ceştilor nu se pot I ace nici un fel de departajări cronologice şi de aceea ele vor trebui încadrate între limitele de
k-cuire şi respectiv funcţionare a cetăţii dacice de care ne ocupăm.
După cîte se cunoaşte, evoluţia formei ceştii dacice nu a fost atît de
mdelungată cum se presupune iniţia1 2 1. Ceaşca cu buza dreaptă sau rotunjită, cu pereţii tronconici, fund îngust şi toarta circulară sau ovală în
~:ecţiune, deci forma ei tipică, cunoscută şi răspîndită în întreg mediul
daco-getic este datată sigur în secolele III-II î.e.n .. Mai exact, exemplare de acest fel au apărut pe teritoriul Moldovei, datate fiind în veacurile amintite 22 • Cel mai vechi exemplar bine datat pc baza unei mănuşi
de amforă s-a găsit la Schela Cladovei şi el aparţine sfîrşitulL!i secolului
III (anul 220 î.e.n.) şi începutului celui următor (anul 180 î.c.n.)2 1 .
Pentru secolele II-I î.e.n. ceşti s-au găsit în toate staţiunile dacogetice, aşa încît, credem, că nu mai trebuie să trimitem la analogii. Dacii
în principiu ~;e poate vorbi de o evoluţie a ceştii dacice pe durata secolelor II-I î.e.n., atunci aceasta nu vizează forma tranconică a vaselor
în discuţie, ci numai unele accesorii ale sale, adică dispariţia treptat;). a
exemplarelor cu mai multe toarte şi, apoi, apariţia ceştilor lipsite de
toartă, specifice perioadei de sfîrşit a secolului I e.n. şi a epocii romane,
cind vasul apare mai ales în necropolele populaţiei băştinaşe dacice:!~.
Idem, op. cit., schema evolutivă.
S. Teodor, Contribuţii la cunoaşterea ceramicii din secolele Ill-II î.e.n. din
1V1oldova, SCJV, 1, 18, 1967, p. 25-46.
2a V. Boroneanţ, M. Davidescu, Două bordeie dacice la Schela Cladovei, ApuJum, VII/l, 1968, p. 255.
2 ~ D. Protase, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1966; Gh. Popilian, Ceramica romană din
Oltenia, Ed. Sr.risul Românesc, Craiova, 1976, p. 133.
21
22
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Prezenţa sau absenţa decorului nu poate constitui, la rîndul său, un
criteriu de departajare cronologică, după cum exemplarele cu o singură
toartă, deci cele aparţinînd formei clasice continuă, ca şi vasul-borcan
fopre exemplu, să apară şi în aşezările de epocă romană din secolele
II-III e.n.

Forme singulare

şi

inedite

Vas cu tub (fig. 27/2). Din el se mai păstrează doar o porţiune din
perete şi tub, aşa încît este dificil de a-i stabili forma. Judecind după
grosimea şi curbura peretelui, forma lui trebuie să fi fost aceea asemă
nătoare cu o placă, din zilele noastre, probabil cu mîner orizontal deasupra gurii. Tubul cu dimensiunea apropiată unui buton dacic circular,
implicit perforaţia peretelui se aflau cam la jumătate din înălţimea corpului său. Vasul pare să fi avut totuşi un prototip, realizat la roată în
lumea greco-romană. Fragmentul pe care tocmai îl descriem a fost
lucrat din lut cu nisip, pietricele şi mică în compoziţie, ars inoxidant de
unde şi culoarea cenuşie-negricioasă.
Relativ la utilizarea acestor vase, ea continuă să rămînă necunoscută.
La ploştile obişnuite, imitate după vase similare de import, dar la roată,
tubul este ceva mai lung şi totdeauna plasat cam la jumătatea înălţimii
corpului recipientelor.
Asemenea exemplare, de forme diferite, se semnalează în aşezarea
de la Arpaşu de Sus 25 - unul cu mîna şi altul la roată - reprezentînd
imitaţii după forme romane, realizate în a doua jumătate a secolului
I e.n., precum şi la Feţele Albe2G; datînd tot din secolul I e.n. (Clici
exemplar la roată).
Dificultatea de a stabili utilitatea vasului cu tub constă tocmai în
plasarea centrală a tubului, încît conţinutul de lichid era foarte mic
din punct de vedere cantitativ. Eventual o descoperire similară va fi în
măsură să elucideze definitiv destinaţia acestor recipiente.
Strecurătorile lucrate cu mîna (nu avem exemplare la roată) sînt
la Căpîlna foarte rare. Într-un singur caz (fig. 26/1) sîntem siguri că
avem de a face cu o asemenea formă d~ vase de uz cotidian. Este vorba
de un fragment din partea superioară, concavă, a unei strecurători, din
ceramică fină, fără obişnuitele impurităţi, arsă inoxidant. Imediat sub
umărul recipientului se mai păstrează şirurile de perforaţii dispuse neuniform. Ţinînd seama de analogiile cu piese similare, lucrate la roată,
descoperite în aşezările daco-getice din interiorul şi exteriorul arcului
carpatic27 , credem că şi arest „unicat" a avut toartă. Cronologic, fragmentul aparţine secolelor I î.e.n.-1 e.n.
Vas fragmentar (fig. 26;2) din pastă fină, cenuşie, arsă inoxidant.
Este prevăzut cu trei rînduri de perforaţii. Forma tronconică apropie
exemplarul de vasele borcan, sau de anumite recipiente în care se păs
trau alimente. Dată fiind starea de conservare ne este dificil să întrevedem utilitatea lui; în mod cu totul ipotetic, avînd în faţă analogii din
M. Macrea, I. Glodariu, op. cit„ p. 68, fig. 37/16; Idem, Studii Dacice, p. 157.
Relaţiile .. „ pl. XLII, IC-27/40.
:n I H. Crişan, Ceramica, p. 171-172.
25

2s

I. Glodariu,
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etnografie, ne gîndim că a fost utilizat drept vas pentru lactate (la
scurgerea zărului pentru brînzeturi ?).
Printre fragmentele inedite mai semnalăm un tipar din ceramică
cenuşie (fig. 26/14), bine arsă, folosit, eventual, într-un atelţer local de
bijutier(?), cu observaţia că nu are urme de ardere secundară, precum
şi un fragment de formă curioasă, executat din pastă cu impurităţi, a
cărui destinaţie este greu de stabilit, oricîte supoziţii am încerca (fig. 27 /4) .

•
*

*

Odată încheiată prezentarea celor mai răspîndite forme ceramice întîlnite în repertoriul vaselor lucrate cu mîna, se impun cîteva sumare
concluzii privitoare la datarea lor.
Toate formele ceramice îşi găsesc analogii în produse similare datate
in intervalul secolelor I î.e.n.-I e.n. Acelaşi lucru s-a putut constata şi
în ceea ce priveşte ornamentele în relief, păstrate fie pe pereţii vaselor,
fie doar fragmentari, dar cu posibilitatea de a stabili tipul ornamental.
Această datare a materialului ceramic în cele două secole premergătoare
cuceririi romane vine să confirme ceea ce săpăturile arheologice de
pe dealul „Cetate" de la Căpîlna au „intuit", pe parcursul fiecărei campanii de cercetări, anume aceea că inventarul arheologic poate oferi date
suplimentare în privinţa limitelor de locuire ale fortificaţiei.
La situaţia întîlnită pc teren în timpul investigaţiilor, inventarul
recuperat, în primul rînd ceramica (şi cum se va vedea şi unele piese
din metal, în special bronzuri) îşi aduce un aport substanţial, aşa încît
pe baza formelor sale, putem să datăm atît începuturile (a doua jumă
inte a secolului I î.e.n.), faza de apogeu şi sfîrşitul fortificaţiei, final ce
coincide, pe plan general, cu însăşi soarta statului independent dac, în
pragul secolului II e.n.

B. Ceramica

lucrată

la

roată

Comparativ cu formele ceramicii poroase, lucrată cu mîna, numărui
vaselor şi implicit al formelor executate la roată este mult mai larg
rt:prezentat în planşe.
ln general această categorie de recipiente a utilizat lutul fin, fră
mîntat îngrijit, iar ca degresant nisip fără impurităţi, bine cernut. Arderea oxidantă şi reductivă a fost bine făcută, de unde şi o anumită uniformitate a nuanţelor de vase pe întreaga lor suprafaţă.
Fructierele 2 8 reprezintă cea mai cunoscută şi, în acelaşi timp, răs
pîndită categorie a ceramicii fine, lucrate la roată. Deosebiri în cadrul
aceleiaşi forme se întîlnesc în detalii cum sînt înălţimea piciorului, totdeauna gol în interior, în orizontalitatea buzei, precum şi în adîncimea
corpului de vas propriu-zis. Vom exemplifica aceste elemente definitorii prin prezentarea selectivă a cîtorva fructiere fragmentare (nu s-a
găsit nici un exemplar păstrat întreg) apărute în zona dintre turnullocuinţă şi poarta principală a cetăţii, respectiv în săpăturile mai vechi,
conduse de M. Macrea şi I. Berciu.
28

Idem, op. cit., p. 167-170; Ziridava, p. 124-126.
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1. Vas cu buza lată, aproape orizontală, cu umăr interior abia schiţat, corp adînc, picior înalt cu inel la bază. Fragmentul este realizat din
pastă fină, arsă reductiv (fig. 30/11). Exemplare identice se cunosc în
aşezări şi cetăţi daco-getice din secolele I î.e.n.-1 e.n.
2. Vas cu buza lată, orizontală, cu bordura îndoită, umăr interior,
corp puţin adînc. Pasta fină, bine modelată, este arsă inoxidant (fig. 30/4).
Inainte de introducerea în cuptorul de ars vase, întreaga suprafaţă a buzei
a fost ornamentată prin lustruire. Decorul constă din trei linii paralele
(între ~paţiile libere nu s-a aplicat lustruirea), bandă lustruită, apoi bandă
nelustruită şi lustruită. Nu excludem posibilitatea ca şi în interiorul corpului, vasul să fi avut acelaşi decor geometric, la fel cum acesta s-ar fi
putut găsi şi pe piciorul său. Canelurile din interior provin din timpul
execuţiei la roata olarului.
Dacă decorul lustruit, pe care tocmai l-am semnalat, ar indica drept
cronologie secolele II-I î.e.n., detalii cum sînt umărul şi corpul puţin
adîncit pledează şi în acest caz pentru o datare mai tîrzie, corespunză
toare secolelor I î.e.n.-1 e.n. Un decor apropiat poate fi întîlnit printre
fragmentele dacice găsite în una din gropile din aşezarea dacică şi daco··omană de la Slimnic, precum şi la Comana de Jos 29 , pe trei fragmente
de buze de fructiere.
3. Vas cu buza lată şi îngustă, orizontală, cu prag interior, pereţi
subţiri, corp puţin adîncit picior înalt cu inel la bază. A fost lucrat din
pastă cenuşie, arsă reductiv (fig. 30/1). Fructiera reprezintă un produs
specific secolului I î.e.n. cu analogii în majoritatea staţiunilor dacof;etice1~. Cum asemenea tipuri de vase apar şi în secolele următoare
(pînă la cucerirea romană) fragmentul poate fi datat larg, pe întreaga
perioadă de locuire a cetăţii.
4. Vas cu buza lată, îndoită (mai mult curbată), corp mijlociu ca
~tdîncime, picior înalt. Pasta şi arderea ca şi la exemplarele precedente.
Se cm•in, totuşi, menţionate două particularităţi, anume mărirea pragului.
interior a buzei, precum şi îngustarea pereţilor corpului, specifice ultimelor două secole dinaintea cuceririi Daciei de către romani (fig. 30/3).
5. Vas cu buza îngustă, îndoită şi aplecată spre bază, corp mediu,
picior scurt (fig. 31/13). Tipul pare să se încadreze, mai degrabă, între
'.-ariantele tîrzii ale fructierelor locale, poate mai sigur în secolul I e.n.,
<ipropiindu-se prin formă şi dimensiuni de cupele cu picior.
6. Vas identic cu cel de mai sus, adică cu buza îngustă, îndoită spre
exterior, adîncimea corpului mijlocie, pasta arsă inoxidant (fig. 30/14).
7. Vas cu buza îngustă, înclinată la 45° cu umăr profilat şi corp
<:dînc, aproape conic (fig. 30/12). Buza vasului reprezintă punctul de
trecere spre cupele dacice cu picior, datînd din secolele I î.e.n.-1 e.n.
8. Vas cu buza lată, orizontală, bordura înclinată spre bază, umărul
puţin reliefat şi corpul scund. Pasta fină, cenuşie, arsă inoxidant
(fig. 30/7).
9. Vas fructieră de mari dimensiuni, cu buza rotunjită, coborînd
spre bază, pragul interior bine marcat, iar corpul puţin adîncit. Culoarea
29 I. Glodariu, Z.c., p. 52/14 op. cit., p. 51.
ao Vezi nota 28.

\·czi nola 99; I. Glodariu, Fl. Costea, I. Ciupea,
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gălbuie

a vasului indică o ardere oxidantă, destul de rar întîlnită în cazul
acestei forme de recipiente. O fructieră arsă oxidant se păstrează la
Muzeul Unirii din Alba Iulia şi provine din cetatea dacică de la Piatra
Craivii:i 1 . Datarea corespunde intervalului dintre a doua jumătate a secolului I î.e.n. şi începutul veacului următor (fig. 33/1).
Aşa cum arătam la începutul acestei analize selective a fructierelor
din cetatea Căpîlnei aici nu au apărut decît variante fragmentare, aşa
incit este foarte dificil să ştim în ce a constat baza acestora, respectiv
piciorul pe care se sprijinea corpul mai mult sau mai puţin adîncit. ln
cursul săpăturilor lui M. Macrea şi I. Berciu au ieşit la iveală şi fragmente ce se încadrează tipologic în rîndul bazelor de fructieră.
1. Bază fragmentară de picior, cu pereţii tronconici şi marginea
evazată (fig. 30/2). Provine de la o fructieră arsă inoxidant.
2. Bază de picior fragmentară, cu pereţii arcuiţi şi bordura evazată
şi îngroşată; este decorată cu un inel în relief (fig. 31/2).
3. Bază de picior, cu pereţii arcuiţi, mult lărgită spre bordură, decorată cu acelaşi inel în relief (fig. 31/3). Fragmentul a fost crăpat încă
in momentul utilizării aşa cum o dovedeşte orificiul perforat după arderea vasului.
Cupele cu picior constituie o categorie de vase a căror caracteristică
principală, care le deosebeşte de fructiere, o reprezintă tocmai forma
corpului, mult mai adîncit, iar piciorul mai scurt3 2 •
lntîlnite şi în secolele III-II î.e.n. aceste vase cu frecvenţă mult
mai redusă dccît fructeirele, continuă să fie lucrate şi în intervalul urmă
toarelor două secole iar ca o remarcă generală, toate sînt executate din
pastă fină, bine modelată, arsă inoxidant. Ceea ce le diferenţiază de
fructiere este tocmai destinaţia: fructierele sînt un fel de străchini cu
picior înalt, în vreme ce cupele sînt în exclusivitate recipiente pentru
lichide.
1. Vas cu buza rotunjită, cu marginea desprinsă de perete, umărul
reliefat şi corpul relativ adînc (fig. 32/11). Exemplarul ales pare să reprezinte trecerea netă între fructiere şi cupele cu piciorul scurt, fiind
c'ipropiat de cele din urmă. Dintre analogiile datînd din secolele I î.e.n.-I
e.n. remarcăm pe cele găsite la Pecica, Arpaşu de Sus şi Comana de
.Jos 3 J, e adevărat în ultima localitate doar un singur exemplar.
2. Vas cu buza invazată, îngroşată în exterior, corpul adînc (fig. 32/7).
Se remarcă faptul că din umărul interior bine marcat în cazul fructierelor, s-a ajuns la cupe cu buza invazată. Identic cu vasul descris acum
este şi fragmentul de cupă cenuşie de la figura 32/12.
3. Vas cu buza îngroşată şi lăţită, corpul adînc şi picior scund
(fig. 32/17). Corpul său este specific cupelor cu picior, iar buza simetric
îngroşată se întîlneşte la exemplarele de mai mici dimensiuni.
4. Vas cu buza puţin îngroşată şi îndoită, cu corpul adîncit, pL1stZ1
fină, cenuşie, arsă reductiv (fig. 32/6). Dimensiunile reduse ale exempta31 Exemplarul întreg de la Craiva a fost amintit sumar de I. Berciu, în Cet.
DacTrans, p. 45-57; Despre ceramica de la Piatra Craivii vezi V. Moga, St'.l.di.i
Dacice, p. 105-106.
32 I. H. Crişan, op. cit., p. 170; Ziridava, p. 126-127.
33 Idem, Z.c., p. 127; M. Macrea, I. Glodariu, op. cit., p. 68, fig. 34/3-5; 36/3-9;
1. Glodariu, Fl. Costea, I. Ciupea, op. cit., p. 51, fig. 46/9.
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rului, fără a fi miniaturale, apropie recipientul de bolurile ceramice
imitate, probabil, după produse similare din bronz. Analogii în staţiunea
de la Pecica 34 • Inclinăm să credem că vasul datează din secolul I e.n.
de cînd datează şi majoritatea bolurilor din bronz, importate în Dacia
preromană 35 •

Amintim şi faptul că piciorul-bază pe care se sprijină cupa
aceleaşi caracteristici ca şi bazele de fructiere, cu deosebirea că în
vinţa celor din urmă, acestea sînt mai scunde, de unde rezultă, în
indirect, destinaţia lor pentru păstrarea unor lichide.

are
primod

Vasele de provizii - caracterizate prin conturul mai mult sau mai
scurt, gura îngustă şi marginea buzei evazată ori
altă formă specifică olăriei locale, daco-getice.
Chiupul sau dolia cum se mai numeşte este întîlnit, mai ales, în zona
cetăţilor din Munţii Orăştiei, precum şi în alte aşezări şi fortificaţii
dacice~ 6 , dar aici cu o frecvenţă mult mai redusă faţă de celelalte tipuri
şi forme ceramice. L;1 Căpîlna, în prima etapă a cercetărilor, au apărut
citeva fragmente provenind de la asemenea vase de provizii, anume
buze şi pereţi masivi aparţinînd unora din variantele acestor vase în
care se păstra hrană sau alte produse agricole.
1. Chiup din pastă fină, fără impurităţi, iniţial de culoare cenuşie
dar, în urma arderii secundare, acum cu o nuanţă gălbuie-cărămizie.
Gîtul este scurt, buza evazată. Profilaturile de pe bordura buzei, permit
încadrarea fragmentului în grupul chiupurilor „cu buza în trepte" specifice olăriei dacice (fig. 33/9). In afara analogiilor din zona capitalei
statului dac, datate în a doua jumătate a secolului I e.n., asemenea
chiupuri sau fragmente „cu buza în trepte" au mai apărut la Piatra
Craivii şi Slimnic3i.
2. Chiup fragmentar din pastă cărămizie, cu miezul cenuşiu. Gîtul
inalt, buza ieşită în afară, cu o singură canelură pe margini (fig. 33/7).
Forma buzei şi a gîtului reprezintă o variantă tîrzie a chiupului, specifică celei de a doua jumătăţi a secolului I e.n.
3. Chiup cenuşiu, ars secundar, cu mică în compoziţia lutului (fig.
33/8). Detalii ca şi la cel anterior, cu deosebirea că pe peretele gros al
vasului apare un inel reliefat. Bordura buzei este canelată.
4. Chiup fragmentar din pastă fină, arsă inoxidant (fig. 34/1). Identic cu precedentul, dar în cazul de faţă inelul a fost plasat la partea superioară a pereţilor vasului de provizii.
Toate aceste recipiente cu înălţimi ce ating uneori 1,90-2 m., pe
lîngă dimensiunile diferite se deosebesc între ele prin modul de execuţie
a buzei şi gîtului: de la exemplare cu buza mult evazată, cu bordura
oblică, cu două-trei caneluri şi gît scurt, pină la acelea cu buza îndoită
în afară sau trasă în interior, cu nelipsitele caneluri pe ea şi cu un gît
mijlociu ca înălţime.
Din punctul de vedere al execuţiei tehnice aceasta este mult diferită de realizarea celorlalte vase mijlocii sau mici. lnălţimea lor variar.·uţin ovoidal, cu gîtul
invazată, reprezintă o

I. H. Crişan, Ziridava, pi. 24/1.
I. Glodariu, Bronzes italiqueg en Dacie preromane. Penetration et diffusion,
Bronzes hellenistiques et romains, Lausanne, 1979, p. 1185-189; V. Moga, Bolul cu
t•>artii mobilă de la Răduleşti (com. Dobra), Sargetia, XIV, 1979, p. 645-649.
·
38 I. H. Crişan, Ceramica, p. 184-186.
11 I. Glodariu, Slimnic, p. 35; La Piatra Craivii fragmentele sint inedite.
at
35
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bilă, grosimea apreciabilă a pereţilor, capacitatea, uneori impresionantă,
demonstrează că aceste vase nu puteau fi executate la o roată obişnuită,
După toate probabilităţile erau necesare în afara unei roţi speciale, două
etape, una pentru buză şi gît, alta pentru pereţii bombaţi şi partea inferioară a recipientelor. Bucărţile lucrate separat se asamblau tot la

roată.

In ciuda unor atente observaţii, pe pereţii vaselor nu este vizibilă
urma lipirii celor două sau mai multe părţi componente ale aceluiaşi
produs finit.
Arderea chiupurilor se făcea, la rîndul ei, în cuptoare speciale, ridicate în directă legătură cu forma şi dimensiunile lor. Fiind greu de
transportat chiupurile se produceau în apropierea locurilor de unde au
apărut fie produse întregi (în special în zona Munţilor Orăştiei), întregibile sau fragmente din buze, pereţi sau baze inelare (în restul aşezărilor
de unde se semnalează asemenea vase). Sursa de lut de la Căpîlna nu se
cunoaşte, dar ţinînd seama de dificultăţile de transport, credem că ea se
afla în imediata apropiere a fortificaţiei, într-un loc de unde, odată realizate, chiupurlle puteau fi duse mai uşor în cetate. Amănunte privind
1:voluţia chiupurilor dacice, problema originii şi cronologia lor relativă
vor fi oferite după prezentarea intregii producţii ceramice de la Căpîlna,
mai ales că în etapele ulterioare ale cercetărilor arheologice, aceste forme
de vase au apărut în locuri ce permit o mai sigură încadrare cronologică.
Vom continua pînă atunci cu analiza cîtorva vase de provizii, apropiate şi uneori derivate din chiupurile propriu-zise.
1. Vas mare de provizii (fig. 34/2), cu buza îngroşată, invazată şi
evazată, cu corpul puternic bombat şi curbura maximă a pereţilor imediat ~ub buză. A fost lucrat din pastă cărămizie, arsă uniform. Se remarcă un motiv decorativ reliefat.
2. Vas de provizii apropiat prin formă de tipurile mijlocii, executat
din pastă fină, arsă inoxidant. Pereţii vasului sînt arcuiţi, gîtul de înăl
ţime medie se lărgeşte spre buză. Acesta are un mic umăr interior,
este evazată orizontal, cu bordura dreaptă (fig. 34/3). Asemenea vase nu
se întîlnesc, deocamdată, decît la Căpîlna şi în regiunea Munţilor Orăş
tiei3B, datate fiind în secolul I c.n.
3. Vas lucrat din pastă fină, galben-cărămizie, cu mică, arsă oxidant.
Buza evazată şi rotunjită, gîtul scund, pereţii arcuiţi (fig. 33/2). Exemplare identice, toate executate îngrijit şi arse oxidant, datează din secolul I e.n., sau mai larg de la sfîrşitul secolului I î.e.n. şi începutul celui
următor.

O formă la prima vedere insolită este fragmentul de vas din categoria celor de mari dimensiuni, de culoare cărămizie, cu gîtul înalt, buza
evazată, iar ca decor caneluri pe buză şi gît. Forma vasului aminteşte de
1-iroduse derivate din olăria celtică39 , preluate în secolul II î.e.n. de meş
terii ceramişti daci. Menţionăm că tipul, cu variantele sale, apare şi în
complexe tîrzii, corespunzătoare celor două secole dinaintea cuceririi
romane, de cînd datează şi exemplarul semnalat de noi.
Capacele. In aşezările dacice indiferent de caracterul lor sînt numeroase şi în privinţa formei, cuprind două tipuri distincte, unele conice,
as C. Daicoviciu, Cetatea dadică de la Piatra Roşie, p. 102, pl. XIX/I.
a9 I. H. Crişan, Ziridava, p. 136-137.
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asemănătoare unor calote semisferice, iar cele mai multe de forma unui
vîrf de con aplatizat, cu baza largă4°, corespunzătoare recipientului deasupra căruia erau aşezate. La Căpilna nu s-au descoperit decît capace
din cea de a doua grupă.
1. Capac fragmentar din pastă cenuşie. Din el se mai păstrează numai partea inferioară, conică, cu buza îngroşată, peretele inferior conic
!;ii o bordură uşor invazată (fig. 35/13). Exemplare similare la Arpaşu
de Sus şi Slimnic41 , apoi la Brad, Răcătău şi în Cîmpia Munteană42 pentru
a acoperi întreg spaţiul locuit de daco-geţi. Toate datează din secolul
I e.n., fiind, probabil, imitate după produse similare romane.
2. Capac fragmentar, dimensiuni mari, din pastă fină, arsă inoxidant.
Aceleaşi caracteristici ca şi precedentul (fig. 35/14). Forma reprezintă tot
o imitaţie după capacele romane care vor continua să fie utilizate şi
h ~ecolele II-III, aşa cum o dovedesc descoperirile arheologice cunoscute pînă acum43.
3. Capac fragmentar de culoare cărămizie, lustruită, bine ars. Fragmentul constă din butonul masiv de prindere, pereţii arcuiţi şi conici
(fig. 35/18). Şi în acest caz ne găsim în faţa unei alte imitaţii locale după
piese similare de origine elenistică, copie datînd dn secoilele I î.e.n.-I e.n.

Vase de mici dimensiuni
Printre materialele ceramice găsite în prima etapă a investigaţiilor la
cetatea dacică de pe valea Sebeşului remarcăm şi cîteva, e drept mai
rare, recipiente de mici dimensiuni (faţă de alte creaţii ceramice) executate din pastă fină, cenuşie. Toate formele asupra cărora vom insista
imită, la scară redusă, oalele de tip borcan.
1. Vas fragmentar cu buza evazată şi profilul peretelui puţin arcuit
(fig. 31/8). Exemplarul transpune la roată cunoscutele oale borcan cu
forma zveltă, pereţii puţin bombaţi, buza evazată şi fundul retezat drept.
'Ţinînd cont de aceste amănunte, credem că fragmentul aparţine secolelor I î.c.n.-1 e.n.
2. Fragment de vas cenuşiu, ars uniform; pereţii aproape drepţi cu
buza îndoită: spre exterior. Sub buză apar două caneluri, iar pe peretele
propriu-zis un decor incizat, constînd din linii curbe (fig. 31/9).
3. Vas fragmentar bine realizat din punct de vedere tehnic. Buza
(atît cîl se păstrează) este orizontală, are umăr interior şi bordura rotunjită. Decorul prezintă aceleaşi caneluri şi două şiruri de dreptunghiuri,
<Jdînc incizate (fig. 31/10).
4. Vas cu pereţii abia arcuiţi şi buza evazată, orizontală (fig. 31/11).
Fragmentul reprezintă o formă frecvent atestată în repertoriul oalelormijlocii. In funcţie de arderea secundară se datează din secolul I e.n.
În dorinţa de a oferi o imagine cît mai completă a prezenţei acestor
forme uzuale mici în fortificaţia de la Căpîlna, prezentăm şi alte fragmente aparţinînd aceluiaşi tip de recipient.
Idem, Ceramica, p. 182-184.
M. Macrea, I. Glodariu, op. cit., p. 68; I. Glodariu, Slimnic, p. 39.
42 V. Căpitanu, V. Ursachi, Carpica, II, 1969, p. 93-130; V. Căpitanu, op. cit„
p. 207; M. Turcu, op. cit., p. 131.
43 Gh. Popilian, Ceromica romană din Oltenia, p. 128-129.
40
41
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5. Perete de vas din regiunea de deasupra curburii maxime. Arc
culoarea cenuşie şi a fost lustruit înainte de arderea reductivă. Ca decor
se remarcă linii oblice, grupate într-un registru ce formează triunghiuri
ascuţite (fig. 36/10).
6. Perete de vas din zona inferioară a curburii. Decorat cu un sir
de puncte, imprimate cu un instrument ascuţit (fig. 36/11).
·
7. Perete de vas cenuşiu cu decor lustruit alcătuit din linii curbe
(fig. 36/14).
8. Bază de vas cu pereţii oblici, cu inelul de fund evazat şi boltit
spre centru (fig. 35/5). Boltirea fundului inelar, as~mănătoare unui omphalos este destul de rară la Căpîlna şi în restul aşezărilor dacice contemporane.
9. Bază de vas cu pereţii oblici, fundul inelar ridicat spre centru.
Inelul de fund este drept (fig. 35/10).
Aceste fragmente ceramice provin de la aceleaşi tipuri de vase de
mici dimensiuni, utilizate în mod curent, în secolele I î.e.n.-1 e.n.

Kantharoi
Mai multe vase din categoria ceramicii fine, în special cenuşie, cu
o execuţie îngrijită imită forma vaselor de tip kantharos, răspîndit în
Dacia preromană în secolele premergătoare cuceririi ei de către Imperiul
Roman 44 .
1. Kantharos fragmentar din pastă cenuşie, îngrijit aleasă şi modelată. Pereţii la partea superioară sînt uşor arcuiţi spre interior; toartele
supraîniilţate au profilul ovoidal. Canelurile de pe pereţi exteriori sînt
dispuse paralel (fig. 37 /1). Reprezintă o imitaţie locală după cupa elenistică ~i datează din secolul I î.e.n.
2. Kantharos cu pereţii la partea superioară verticali, îngroşaţi puţin
~pre buză; toartele supraînălţate au fiecare cite o canelură lată, longitudinală. De sub toartă pereţii continuă vertical şi se termină într-o bază
inelară (fig. 37 /4). Datarea este identică cu a imitaţiei precedente.
3. Kantaros fragmentar cu buza dreaptă, puţin invazată şi pereţii
uşor concavi, sprijiniţi pe o bază inelară. Toartele înguste, în bandă,
erau prinse imediat sub buza recipientului şi continuau pînă spre bază
(fig. 37/6). Analogiile converg spre secolul I e.n., probabil în a doua lui
jumătate.

4. Kantharos lucrat îngrijit, de culoare cenuşie-deschisă. Fragmentul
este destul de bine conservat pentru a-i putea reconstitui forma. Aceasta
avea buza puţin răsfrîntă şi îngroşată spre exterior, pereţii concavi pornesc conic de sub buză. Torţile, în bandă, au cite o canelură longitudinală '?i pornesc de la buză spre mijlocul cupei (fig. 37 /8). Aparţine exemplarelor datate în prima jumătate a secolului I e.n.
5. Kantharos fragmentar cu buza uşor înclinată şi pereţii subţiri.
Torţile de tip canelat, pornesc din regiunea superioară <1 vasului, oprindu-se în zona mediană care apoi se arcuieşte brusc, lc'isînd impresia unui
umăr (fig. 44/18). Decorul constă din ornamente lustruite, trasate oblic
într-o reţea cc formează romburi.
44

I. Gloclariu,

Relaţiile,

p. 143-lH.
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Analogiile pentru tipurile de kantharoi de la Căpîlna se întîlnesc, mai
ales, în zona de la est de Carpaţi, unde, aşa cum s-a stabilit, au funcţio
nat cele mai active centre de producţie ale acestor vase 45 . Greutatea
mare nu constă, însă, în aflarea de analogii 46 , cît mai mult, în a stabili
dacă imitaţiile au fost lucrate după originale, dacă provin din schimburi
comerciale sau nu reprezintă decît imitaţii după alte produse imitate.
ln Moldova, spre exemplu, există şi imitaţii dar şi originale importate,
de unde rezultă că aici au fost imitate cu precădere 47 •
ln interiorul Daciei intracarpatice originalele de import sînt rare,
după cum acelaşi lucru se poate afirma şi despre imitaţii4B care sînt mai
scăzute, numeric, decît în cele din teritoriile extracarpatice. Pentru
Căpîlna problema care se ridică este aceea a găsirii unui „original" după
care aici sau în apropiere au fost imitate exemplarele la care ne-am
referit. Doar pentru o singură cupă de tip kantharos se poate admite că
a fost lucrată la Căpîlna direct după un model de import, deoarece s-a
păstrat şi originalul pe care îl prezentăm acum.
Kantharos fragmentar lucrat din pastă gălbuie, uniform arsă. Se
păstrează o parte din perete şi una din torţi întreagă. După aceste părţi
f-.e pare că vasul avea buza verticală, retezată drept, pereţii tot verticali
pină spre zona de prindere a capătului inferior al torţii, de unde deveneau conici şi se opreau într-o bază cu inel. Toarta, în bandă, este lată.
Deasupra s-a aplicat un strat de vopsea roşie, pictată peste angoba găl
buie (fig. 44/12). Analogii de cupe pictate există în teritoriile extracarpatice49, unde astfel de piese au fost socotite drept produse locale,
dar şi în Imperiul Roman unde se datează în a doua jumătate a secolului
I e.n.s 0 . ln privinţa apartenenţei fragmentului de la Căpîlna credem că
el provine de la un kantharos de import.
Alături de aceste cupe fragmentare, între descoperirile aparţinînd
aceluiaşi tip de vase imitate după
produse elenistice şi romane, se remarcă baze inelare cu pereţi subţiri, evazaţi (fig. 37 /2, 9; 44/14-15, 17),
un perete de vas cu toarta întreagă şi o toartă fragmentară (fig. 44/13, 16)
provenind de la alte cupe. Datarea lor corespunde tot primului secol al
erei noastre.
Căni şi

ulcioare

Cănile şi ulcioarele executate la roată reprezintă o altă categorie de
forme ceramice care imită exemplare executate cu mîna (e adevărat mai
puţine), fie produse de import ajunse în Dacia ca urmare a relaţiilor comerciale dintre daco-geţi şi lumea clasică înconjurătoare, greacă, elenistică şi, cu cît ne apropiem de momentul cuceririi teritoriilor nord-dună
rene, romană.

Idem, op. cit., p. 143.
Vezi recent V. Căpitanu, l.c., p. 207 - pentru Răcătău.
47 Vezi notele 44-45.
48 Fl. Costea, Cu privire la imitarea vaselor greceşti şi romane în sud-estul
Transilvaniei, Stuclii Dacice, p. 127-145.
49 Vezi V. C:1pitanu, Z.c., fig. 6/6.
50 H. S. Robinson, Pottery of the Roman Period, în The Athenian Agora, V,
Princeton, 1959, p. 03 sq.; B. Lloris, Ceramica romana, Ţipologia y clasificacion,
Zaragosci, 1978, p. 223.
45

46
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1. Cană fragmentară lucrată îngrijit din pastă fină, arsă inoxidant.
Cum partea superioară a buzei nu s-a păstrat nu putem şti dacă a avut
cioc de turnare a lichidelor. Pereţii recipientului slnt drepţi la partea
superioară, apoi se bombează spre centru, terminîndu-se într-o bază cu
inel rotunjit. Toarta, îngustă, canelată, este lipită sus de buza vasului, iar la partea inferioară, în regiunea mediană maximă a pereţilor
bitronconici. Ca decor se constată, pe gît, benzi late, lustruite (fig. 69/5).
Forma vasului nu este autohtonă ci constituie o imitaţie după o chytra
€lenistică din epoca tîrzie. Analogiile din Dacia, încadrează aceste căni
in secolul I î.e.n., cu precădere în prima lui jumătate51.
2. Cană fragmentară, cenuşie. In actuala stare de conservare din
vasul iniţial se păstrează doar gîtul, cu buza puţin îndoită spre exterior
şi pereţii subţiri arcuiţi, bitronconici. Se p:::re că nu a avut toartă
(Iig. 38/2). Datează din secolul I î.e.n.
3. Cană fragmentară executată îngrijit. Se deosebeşte de precedenta
prin faptul că are buza mai evazată şi rotunjită, pereţii bitronconici şi o
to;:irtă supraînălţată, lipită de buză pînă la diametrul maxim al pereţilor.
Decorul constă dintr-un inel în relief, plasat sub buză, pe gît (fig. 38/3).
Exemplare apropiate de această formă a cănii apar atît în ceramica elenistică tîrzie, cî.t şi în cea locală, de imitaţie. Datarea corespunde celei
de a doua jumătăţi a secolului I î.e.n.
4 Cană fragmentară (fig. 38/12) de formă bitronconică, cu fund inelar boltit ·spre centru şi toarta ruptă. Probabil gîtul şi buza erau mai
i'nguste decît la celelalte căni. Reprezintă o imitaţie executată în secolul
I î.e.n. (a doua jumătate) sau în veacul următor (prima jumiitate).
1. Ulcior fragmentar din pastă fină, de nuanţă cărămizie. Buza îndoiţă este retezată drept, avînd un diametru mai mare decît al gîtului
cilindric, lung şi strîint. Este de presupus că avea, în continuare, corpul
bombat şi baza îngustă cu inel de sprijin (fig. 38/6).
Tipul are analogii în ceramica romană 52 , aceasta dacă se are în
vedere arderea oxidantă, specifică, mai ales, secolului I e.n.
2. Ulcior fragmentar, culoare cenuşie, execuţie îngrijită. Ca şi la
exemplarul anterior şi acum nu avem decît buza evazată şi gîtul lung ce
~e arcuieşte în regiunea dinspre corpul sferic. Toarta, în bandă, este uşor
<;uprainălţată (fig. 38/17). Forma ca atare nu are analogii perfecte, aşa
încît reconstituirea ei este practic imposibilă. Profilul peretelui se întîlneşte şi în cadrul produselor din bronz ale epocii, pc care se pare că le
imită. Datarea fragmentului este largă, corespunzătoare duratei de existenţă a fortificaţiei din stînga văii Sebeşului.
De la aceleaşi căni şi ulcioare provin şi fragmentele din pereţii unor
vase, remarcîndu-se, în mod special, un perete de cană cenuşie cu toarta
aplicată (fig. 35/21), apoi mai multe toarte dezlipite de la căni sau ulcioare,
cu dimensiuni variabile, unele decorate cu caneluri, altele simple, fără
ornamente (fig. 36/1-2; 5-7). Toate au fost lucrate şi întrebuinţate
într-o perioadă ce corespunde duratei de funcţionare a cetăţii.
51
52

Fl. Costea, op. cit., p. 143.
Gh. Popilian, op. cit., 95-102, cu bibliografia
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~i

analogiile din Dacia.

Oale cu

două

toarte

Această categorie de vase mijlocii, apropiate ca formă, cu corpu!
sferic sau bitronconic rotunjit, cu buza evazată sau dreaptă, fund inelar
şi torţile, de obicei, puţin supraînălţate sînt întîlnite des în repertoriul
ceramicii locale53, fiind databile în secolul I î.e.n. şi pînă la cucerir~a
romană.

1. Vas fragmentar din pastă cenuşie, bine arsă. Din original nu mai
avem decît o porţiune din buză şi corp. Buza este subţire, rotunjită şi
puţin evazată. Sub ea se mai observă un ornament lustruit, respectiv o
bandă de la care porneau linii oblice, care la întîlnire formau cite un
unghi (fig. 31/4).
2. Vas fragmentar cu aceeaşi tehnică îngrijită în execuţie. Provine
de la buza rotunjită a recipientului şi din peretele oblic al acestuia. Decorul lustruit constă dintr-o linie orizontală de sub care pornesc şapte
linii paralele, înclinate spre stînga şi dreapta şi, apoi, o altă linie orizontală ce închide banda ornamentală. Toartele în bandă, îngustă cu inele de:
sprijin (fig. 31/6),_.
Avînd în vedere dimensiunile apropiate ale fragmentelor, detaliile
pe care le-am particularizat şi grija pentru redarea decorului, considerăm
că ambele au aparţinut aceluiaşi meşter olar.
3. Vas (fig. 69/4) de formă sferică, cenuşie; lipsesc torţile. Exemplarul aflat întreg în proporţie de 800/o poate constitui un indiciu concludent
al formei oalei cu două torţi, cît şi a unor detalii cum sînt buza îngroşată.
puţin evazată, pereţii arcuiţi, baza inelară ridicată spre centru. Decoru~
bstruit este alcătuit din două grupuri a cite trei linii oblice, plasate p~
gît. Amănuntele tocmai schiţate ne permit includerea vasului printre
exemplarele databile la sfîrşitul secolului I î.e.n. şi începutul primului
veac al erei noastre.
4. Vas fragmentar, cenuşiu; mai păstrează doar buza verticală şi
toarta supraînălţată, cu canelură longitudinală (fig. 38/7). Un exemplar
identic, dar de dimensiuni mai reduse, s-a descoperit împreună cu pre-::edentul (fig. 38/8).
Amforă

(fig. 38/4).

Vasul fragmentar păstrează o parte din buză şi gît. A fost lucrat din
;:>astă fină, arsă oxidant, de culoare cărămizie, cu miezul negru. Buza
rotunjită are marginea puţin îndoită în afară şi o mică şănţuire orizontală
sub ea, de unde pornesc pereţii gitului. Pe ei, imediat sub buză, s-au
prins torţile de tip bilobat.
Fără a putea determina cu exactitate forma vasului, dar avîncl în
vedere calitatea pastei şi realizarea îngrijită a fragmentului, credem cei
ne găsim în faţa unui produs roman ce datează din secolul I e.n. 54 •
Cu toată starea de conservare fragmentară, amfora de la Căpîlna are
o importanţă majoră. Anume, pe de-o parte ne referim la numărul redus
de astfel de descoperiri şi la scăderea generală a frecvenţei unor vase
53 I. H. Crişan, Ceramica, p. 140-141; Ziridava, p. 134-135.
se Idem, Ziridava, p. 151-152.
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idC'ntice în ţinuturile locuite de daco-geţi, pe durata secolelor I î.e.n.-I
-c.n. Dacă cea mai mare frecvenţă a acestor produse s-a înregistrat în
Dacia în secolele II-I î.e.n. 55 în perioada imediat următoare, corcspunz.J.toare celor două veacuri dinaintea cuceririi romane, se înregistrt.>ază un
regres al importurilor, regres cc stă în directă corelaţie cu două fenomene de ordin general; anume, avem în vedere, cucerirea treptată de
cittre Roma a centrelor greceşti din bazinul estic al Mării Mediterane cît
şi schimbarea orientării relaţiilor comerciale ale Daciei dinspre est
~pre vest56 • Odată cu această reorientare a comerţului teritoriilor carpatodcinubiene, importurile de vinuri şi uleiuri au scăzut vizibil, iar dovada
peremptorie, în această direcţie, este oferită de aceleaşi descoperiri arheologice.
In aceste condiţii descoperirea în cetatea Căpîlnei a fragmentului de
amforă romană, venită cu siguranţă din părţile vestice ale Imperiului
(';iesarilor, se cerea subliniată, tocmai prin importanţa şi mai ales semnificaţia sa istorică.

•
La finalul analizei selective a formelor de vase lucrate la roată,
credem că sînt necesare cîteva constatări de ordin general.
După cum lesne s-a putut observa în privinţa varietăţii formelor
descoperite la Căpîlna, ceramica fină este bine reprezentată. La rîndul
€i, calitatea vaselor, chiar dacă se păstrează fragmentar, este mult superioară, întîlnindu-se cu predilecţie vase de culoare cenuşie, cu pasta uniformă, fără ingredientele semnalate la tot pasul, în cadrul ceramicii aşa
z~s grosolană, rudimentară.

In domeniul repertoriului formelor se constată predominarea vaselo~

tradiţie locală, daco-getică, dar şi unele imitaţii, care au transpus în
manieră proprie „dacică" mai ales produsele de lux ale ceramicii elenistice şi romane, prezente în Dacia şi implicit în cetatea de pc valea Sebe~uiui, ca urmare a schimburilor cu lumea clasică înconjurătoare.

df'

In sfîrşit, în privinţa datării ceramicii fine, la roată, s-a stabilit, ca
pentru prima categorie, că ea nu poate fi datată înaintea secolului
1 î.e.n. Ultimele forme şi ne gîndim la cele imitate, datează, în marea lor
proporţie, din secolul I e.n. (poate a doua lui jumătate}, fiind perpetuate
~i prezente în olăria dacică (cum s-a petrecut şi cu formele vechi din
secolele III-II î.e.n.) pînă la începutul secolului II e.n. care coincide, pe
plan istoric, cu cucerirea şi transformarea Daciei în provincie cu statut
imperial.
In a doua şi a treia etapă a investigaţiilor arheologice din cetatea
dc;cică de la Căpîlna materialul ceramic constituie, la fel ca şi în primii
trei ani de săpături, inventarul cel mai abundent, cu deosebirea că acum
există pentru ceramică precizări topografice clare ale locului de descoperire şi, în aceste condiţii, datările pot fi făcute şi pentru unele
complexe închise. Cercetările noastre au fost concentrate în zona turnuluifocuinţă şi a edificiilor din apropierea lui, la scara cu bază din blocuri
~i

s,,
Sll

I. Glodariu, Relaţiile, p. :'!'l-~o.
Idem, op. cit., p. 171-1 iD.
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piatră, la porţile principală şi secundară şi pe terasele din interiorul
exteriorul zidului de incintă.
Cum cele mai multe din formele şi tipurile de vase sînt, în marea
lor majoritate, identice cu ceramica studiată mai sus, vom particulariza
acum doar acele tipuri care nu au fost sesizate în prima etapă· a cercetărilor, urmînd ca apoi să ne oprim asupra inventarului ceramic recuperat din intrarea secundară a cetăţii, constituind un complex închis
care, prin bogăţia, varietatea şi, mai ales, posibilitatea ce o oferă pentru
o încadrare cronologică riguroasă merită toată atenţia.
Dintre formele ceramicii lucrate cu mîna (fig. 39-41) remarcăm ală
turi de vasele borcan fragmentare, cu dimensiuni variabile, două exemplare tipice, de formă zveltă, cu pereţii şi buza îngroşată şi arcuită, iar
lundul drept (fig. 41/1-2). Cei patru butoni plasaţi simetric reprezintă
vechile toarte (apucători) care pe ceramica din faza clasică îşi pierd
treptat funcţia iniţială, devenind, cum am avut ocazia să mai arătăm,
~imple motive decorative, de forma unor urechiuşe. Ca ornamentaţie
suplimentară cele două vase întregi mai cuprind linii paralele, în val,
incizate în pasta crudă, apoi butoni circulari mici de la care pornesc
spre pîntecul, vasului grupuri de ornamente incizate ce imită schematic
ramura şi acele bradului. Lucrate din lut negricios, neuniform ars, vasele
au ieşit la iveală cu ocazia dezvelirii scării cu bază din blocuri din piatră.
1\nalogii în lumea daco-getică există suficiente pentru a le mai aminti,
!ar datarea corespunde limitelor de funcţionare ale cetăţii.
Interesantă este .apoi o căniţă bitronconică (fig. 40/6) executată din
lut de culoare brună, cu impurităţi în pastă, găsită în apropierea zidului
de incintă. Acest tip de cană bitronconică, folosită în anumite locuri şi
ca urnă funerară, este răspîndită în ceramica dacică, începînd cu secolele
V-IV î.e.n. şi continuînd să fie lucrată cu mîna ·sau la roată, pînă în
preajma cuceririi romane. Dintre analogiile apropiate (lucrate cu mîna)
menţionăm cănile de la Poiana, Sighişoara, Sebeş, Ciolăneştii din Deal,
Teleac57 ş.a., acoperind, în timp veacurile III-I î.c.n. Ţinînd seama de
C!"onologia ceramicii de la Căpîlna datăm şi acest vas în intervalul secolelor I î.e.n.-I e.n.
La rîndul lor, ornamentele păstrate fie pe vasele lucrate cu mba,
fie pe cele executate la roată, sînt asemănătoare cu cele prezentate de
noi în paginile anterioare. La cele semnalate ar mai fi de adăugat apari\ia singulară a unui ornament realizat prin ştampilare 58 . Este vorba de
un perete de vas a cărui formă este greu de bănuit, din pastă roşie, bine
arsă, lucrat la roată, găsit în anul 1967 la poarta principală a cetăţii.
Fragmentul (fig. 36/12) mai păstrează într-un registru delimitat de linii
incizate două mici rozete imprimate, probabil, cu ajutorul unui sigiliu(?) sau vreun alt instrument ce avea la un capăt un ornament similar
cu cel ştampilat, dar în negativ.
Tehnica decorării prin ştampilare, întîlnită mai rar în aşezările şi
tortifiGaţiile dacice, pare să fi fost preluată din ornamentica vaselor romane, eventual în intervalul celor două secole dinaintea cuceririi romane.

de
şi

s1 I. H. Crişan, Ceramica, pi. LIX, 3-4, 6; M. Pelrescu Dîmboviţa, Jn memoriam Constantini Daicoviciu, 1974, p. 285-299; V. Moga, Apulum, XX, 1982, p. 87-91.
se I. H. Crişan, Ceramica, p. 210-211.
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In secolele II-III, corespunzătoare stăpînirii romane la nordul Dunării,
în multe din centrele urbane sau staţiuni rurale ale provinciei traiane
se cunosc vase cu acelaşi decor ştampilat59 ••
Şi în privinţa ceramicii lucrate la roată dorim să subliniem apariţia
în etapa a doua şi a treia a cercetărilor arheologice a aceloraşi categorii
d.e vase, despre care am vorbit deja, toate venind să evidenţieze, bogăţia
inventarului ceramic.
Fragmentele de fructiere, cupe cu picior scund, ulcioare sau căni întregibile sau întregi (fig. 42/9, 14) apărute cu prilejul .dezvelirii zidului
de incintă, la poarta principală sau pe platoul cetăţii completează, numeric, formele analizate.
Remarcăm în cadrul ceramicii fine, de lux, un kantharos cenuşiu cu
toartă în placă orizontală, de felul celor apărute la Grădiştea Muncelului 60 ,
aflat alături de alte fragmente ceramice şi piese din bronz în anul 1982
în sp. III din capătul nord-vestic al terasei C (fig. 37 /11). Toarta, ruptă
în porţiunea ce făcea legătura cu buza dreapti'1 a kantharosului, este incizată pe margini. Datează din secolul I e.n.
Vom stărui, în continuare, asupra cîtorva fragmente provenind de
la chiupuri sau dolia, în dorinţa de a aduce cîteva elemente noi, neîntîlnite în momentul discuţiei asupra acestor vase din prima etapă
a cercetărilor.
1. Chiup fragmentar lucrat la roată din pastă cărămizie, uniform
arsă (fig. 34/4). Fragmentul, apărut în anul 1982, este de fapt o buză
îngroşată şi evazată,
încadrată în categoria „chiupurilor cu buza
în
trepte", create de olarii daci în primul secol al erei noastre.
2. Chiup fragmentar descoperit la poarta principală. Se deosebeşte
de precedentul prin îngustarea gurii; buza este în trepte, iar pe gît apar
obişnuitele caneluri (fig. 34/5).
Din acelaşi loc de descoperire cu exemplarul tocmai semnalat, dar
deosebite de forma chiupurilor de pînă acum, au apărut două buze trase
spre interior aparţinînd tot unor chiupuri de certă origine locală, dacică
(fig. 43/1-2). Profilul unuia dintre ele duce cu gîndul, la prima vedere,
la chiugurile din epoca romană şi post-romană 61 , care, analizate cu mai
bine de două decenii în urmă de I. Berciu, s-au dovedit a fi clar dacice,
preluate şi răspîndite pe o întinsă arie teritorială. In ceea ce priveşte pe
cel de al doilea, executat tot la roată din aceeaşi pastă cărămizie, se încadrează în categoria vaselor de provizii „cu buza în trepte" întîlnite
numai la Costeşti, Blidaru şi Feţele Albe 62 şi încadrate cronologic în
5ecolul I î.e.n.
Înainte de a încheia mai reţinem atenţia cu un perete chiup (fig.
43/3) roşu gălbui, lucrat la roată şi decorat cu o interesantă reţea de
motive geometrice: patrate Şi octaedre ce se repetă pe întreaga suprafaţă
a fragmentului, precum şi o bază neclară dintr-un chiup, singurul lucrat
cu mîna, descoperit tot în zona zidului de incintă (fig. 41/9).
59

Gh. Popilian, op. cit., p. 78-81, cu bibliografia problemei.
I. Glodariu, Relaţiile, pl. XXIV, C 34/36.
61 I. Berciu, Contribuţii la studiul chiupurilor de factură dacică din secolul
IV e.n., Apulum, V, 1964, p. 597-613.
62 H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea. romană, Ed. Dacia, Cluj,
Hl72. p. 188-190.
Go
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Vas cu „guler" din

pastă cărămizie,

lucrat la

roată;

a

apărut

în zona

numită convenţional „turn-coridor" aflată între turnul-locuinţă şi stînca
tăiată, deasupra căreia se înălţau terasele şi platoul cetăţii (fig. 43/4).

Referitor la acest tip de vas 63 considerat, pe drept cuvînt, o formă
ceramică rară, menţionăm că face parte din categoria vaselor de provizii.
Singurele analogii, şi acelea păstrate fragmentar, au fost sesizate la
Meleia şi Rudele în apropierea capitalei statului dac. „Gulerul" care dă
denumirea vasului nu este altceva decît un prag lipit perpendicular pe
peretele gros. Buza vasului pare să fi fost dreaptă, cu marginea rotunjită.
1n privinţa destinaţiei, se crede că era utilizat pentru prepararea unor
produse lactate (ca şi exemplarul semnalat la fig. 26/2). Neavînd fund
d se introducea, probabil, într-un alt vas de lemn (?) sprijinindu-se tocmai pe „gulerul" său orizontal, fixat sub buză 64 . Fragmentul găsit în coridorul de lîngă turn, deci în exteriorul locuinţei propriuzise, vine să
extindă aria frecvenţei acestor vase „rare" a căror origini nu se pot stabili
cu certitudine, aşa incit o discuţie teoretică pe marginea a trei-patru fragmente cite se cunosc, pînă în prezent, ne pare a fi neavenită.

C. Ceramica

pictată

Printre fragmentele ceramice descoperite cu ocazia reluării sapat11rilor arheologice în fortificaţia ce apăra valea Sebeşului se remarcă şi
c~teva cioburi ce aparţin ceramicii pictate65, considerată de toţi cei care
s-au ocupat de olăria locală ca unul din cele mai rafinate produse realizate
de către olarii daci. Pentru Căpîlna ca şi pentru restul staţiunilor unde
se înregistrează descoperiri de fragmente pictate, menţionăm că acestea
fac parte din ceramica pictată ce utiliza ca decor motive geometrice,
acestea constînd din benzi drepte, curbe, frînte sau cercuri pictate fie
direct pe pasta vaselor, fie pe un strat subţire de angobă, de obicei roză
sau alb-gălbuie.
1. Fragment ceramic pictat, pastă bună de culoare gălbuie. Pictura
constă din trei benzi roşietice aplicate pe stratul gălbui. Provine de la
fundul unui vas, descoperit în apropierea zidului de incintă (fig. 44/1).
2. Fragment ceramic pictat, culoarea gălbuie peste care s-au trasat
două linii paralele de nuanţă maronie. Partea păstrată provine de la
r,îtul vasului (fig. 44/2). Locul descoperirii este acelaşi cu cel anterior
semnalat.
3--4. Fragmente ceramice pictate, realizate în aceeaşi manieră cu
primele două şi descoperite împreună cu ele (fig. 44/3--4).
5. Buză de vas îngroşată şi evazată, de culoare gălbuie deasupra
căreia (sub buză) a fost aplicat un strat pictat brun. Fragmentul s-a aflat
printre vasele ceramice şi alte piese din metal în intrarea secundară a
cetăţii (fig. 44/5).
Celelalte fragmente pictate, provenind de la pereţi de vase (fig.
44/6-11) au apărut tot în depozitul de la intrarea secundară şi au pictate deasupra stratului gălbui, benzi mai mult sau mai puţin înguste de
a I. H. Crişan, Ceramica, p. 194--196.
H Cdem, op. cit., vezi discuţia şi notele bibliografice.
CI I. Glodariu, Relaţiile, p. 141, cu bibliografia' de la nota 374.
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culoare brună. Asupra fragmentului de kantharos pictat cu o bandă de
culoare brună pe angoba gălbuie (fig. 44/12) vezi discuţia despre aceste
tipuri de vase făcută deja cu prilejul studierii formelor imitate după
produse ceramice străine.
Aşa cum reiese din descrierea sumară a fragmentelor pictate toate
au fost executate din pastă fină, fără degresant, modelate fiind la roată,
într-o tehnică îngrijită. După cite se pare, olarii executau singuri întregul proces de lucru, de la alegerea lutului şi pînă la realizarea produsului
finit. Se utilizau în execuţia acestei ceramici două procedee distincte:
la început trasarea deasupra pastei a unei angobe subţiri sau acoperirea
cu angobă a suprafeţei întregului vas şi, apoi, pictarea cu o nuanţă mai
închisă, brun-roşietică sau maronie, a decorului fie el geometric, fie cu
elemente vegetale-zoomorfe, acestea din urmă întîlnindu-se numai în
zr,na cetăţilor din Munţii Orăştieios.
Tehnica realizării acestei ceramici fine, de lux, a fost, în general,
identică, fie în cazul produselor daco-getice, fie a celor aparţinînd unor
populaţii antice din apusul şi centrul Europei, cu deosebirea că în cazul
e;eramicii de acolo, produsele respective au apărut în fazele timpurii ale
epocii Latene67 , pe cită vreme cele dacice aparţin numai fazei clasice a
civilizaţiei autohtone, respectiv secolele I î.e.n.-I e.n.ss.
Analiza materialului ceramic dintr-o serie de aşezări şi fortificaţii dacice demonstrează convingător că ceramica pictată este prezentă în
'lransilvania, Cîmpia Munteană şi Moldova 69. Fragmente şi vase întregibile au apărut şi au fost publicate, relativ recent, la Piatra Cravii,
Ocniţa, Feţele Albe, Brad, Răcătău, Bragadiru, PopeştFD etc.
Problema esenţială in studiul ceramicii pictate rămîne, însă, stabilirea originii sale, adică faptul de a şti dacă este un produs importat,
ori o creaţie a meşterilor ceramişti locali.
O incursiune în acest capitol dovedeşte că unii din cercetători care
s-au ocupat de această categorie ceramică sînt tentaţi să vadă în ea un
produs de import sau de imitaţie după produse similare venite din lumea
celtică sau mediterareană71. Apariţia unei cantităţi apreciabile, ca urmare
a extinderii ariei de cercetare şi interpretare a istoriei şi civilizaţiei
daco-getice dinaintea cuceririi romane şi, apoi, analiza detaliată a materialului ceramic pictat poate duce la concluzia că şi această categorie
este de factură autohtonă, deoarece aceloraşi forme pictate le corespund
forme nepictate ale ceramicii fine. Cum aceste tipuri (fructiera, straI. H. Crişan, op. cit., p. 201-202.
R. Perichon, La ceramique peinte qauloise, Cahier d'archeologie de Roanne,
I, 1970; J. Jully, Pour une datation plus precise de la poterie peinte de Latene II
ct de Latene IlJ
propos clu sud d:; la. France, Celticum, 1961, p. 219-228; P. Maier,
Zur bemalten Spătlatenekeramik aus den Oppidum von Manching, Germania, 39,
1961, p. 219-228; Idem, Germania, 43, 1965, p. 63-91.
GH H. Daicoviciu, Place et role de la Dacie dans le sud-est Europeen, Actes
du Jlc Congres Jntcrnational des etudes du sud-est Europeen, II, Athenes, 19î2,
p. 287-295.
rn Vezi lista la I. H. Crişan, Ceramica, p. 198-199.
70 I. Berciu, V. ::'doga, Arheoloski Vestnilc, XXVI, Ljubljana, 1975, p. 77-flO;
D. Berciu, Buridava dacică, I, 1981, p. 85; H. Daicoviciu, I. Glodariu, L Piso,
/\clai\1N. X, 1973, p. 65-77; Informaţii amabile V. Cttpitanu şi V. Ursachi;
M. T1n-c11, op. c:it„ p . .139-140.
-i r. II. Cri5an, Oj). cit" p. 199.
66
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china, cana) sînt specifice dacilor, pot fi considerate locale şi fragmentale pictate care sînt, în mare parte, identice cu tipurile din repertoriul
nepictat.
Cantitatea mai redusă a acestei categorii, în comparaţie cu materialul ceramic fin, dar nepictat, poate fi explicată prin aceea că olarii daci
au ajuns la o dată tîrzie, cuprinsă între sfîrşitul secolului I î.e.n. şi
mijlocul secolului I e.n., să adopte şi aplice noua metodă, ale cărei rezultate vizibile au fost modelarea îngrijită şi pictarea suprafeţei vaselor.
Aşa cum reiese din ultimele cercetări, apariţia ceramicii pictate s-a făcut
ca urmare a influenţelor ceramicii elenistice şi romane. Este totuşi cu
putinţă ca pictura pe angobă să fie la origine elenistică, după cum cea
direct pe pastă de sorginte romană 72 • Aceste influenţe extreme sînt resimţite şi în alte domenii ale culturii daco-getice, cum ar fi bune.oară prelucrarea metalelor sau imitarea de monede străine. Influenţele normale,
de altfel, şi în domeniul ceramicii, s-au caracterizat, cum s-a văzut,
într-o manieră proprie, inconfundabilă, fiind aplicate pe produse locale,
pictate ca motive geometrice, vegetale şi zoomorfe.

D. „Depozitul" de la intrarea

secundară

Aminteam mai sus faptul că în cercetările noastre un loc important
deţinut, prin bogăţia inventarului arheologic, de intrarea secundară, aflată pe traseul zidului de incintă, de pe latura nordică a acestuia. Cum s-a mai afirmat, poarta în discuţie a fost blocată, eventual
in intervalul dintre cele două războaie de cucerire a Daciei, dacă nu
cumva chiar în ajunul primei campanii din anii 101-102 e.n. şi a ră
mas aşa pînă la distrugerea totală a cetăţii. 1n tot acest interval de 3-4
ani ea a fost transformată în loc de depozitare a tuturor resturilor menajere 'din interiorul fortificaţiei. Desigur în „groapa" pe care o reprezenta la începutul secolului II e.n. nu au fost depozitate numai resturi menajere sau alte obiecte ieşite din utilitatea zilnică ci şi o parte,
dacă nu majoritatea, materialelor rămase de la refacerile edificiilor din
lemn (barăci, depozite) din interiorul cetăţii, încît ea conţine, cum vom
vedea, toate categoriile de materiale. In cei doi ani cît a durat cercetarea propriuzisă a acestui complex închis (1966-1967) au apărut ca şi
în etapa precedentă, mai multe fragmente ceramice, de care ne vom
ocupa în cele ce urmează.

este

I. Ceramica

lucrată

cu mina

Fragmentele ceramice descoperite sînt extrem de numeroase şi variate, fiind păstrate în proporţie de pe~te 900;0 într-o stara de conservare satisfăcătoare. Cum s-a întîmplat şi cu ceramica din săpăturile lui
1\1. Macrea şi I. Berciu şi de această dată puţine din vase au putut fi
întregite, dar la majoritatea s-au păstrat cîteva elemente, în baza că
rora, se întrevăd bune posibilităţi de stabilire a apartenenţei la vreo
formă sau alta. Ceea ce surprinde este faptul că din această abundentă
72 I. Glodariu,

Relaţiile,

p. 141-142.
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ceramică lipsesc cu desăvîrşire fragmente provenind de la chiupuri de
mari dimensiuni, în schimb fiind numeroase oalele mijlocii şi mici, de
tipuri şi forme diferite.

Vase cu buza aproape

dreaptă

pastă ce are degresant nisip fin cu urme de
ars neuniform, de culoare brun-negricioasă în exterior, brună în
interior, cu miezul negru. Buza puţin răsfrîntă este retezată drept; gîtul
scund se continuă cu pereţii arcuiţi, avînd pe pîntec o uşoară curbură.
Decorul, în relief, constă dintr-un brîu alveolar plasat sub buză, un
buton circular cu alveole, iar la partea mediană butoni de la care pornesc ghirlande de alveole.
Variante ale vasului, exceptînd decorul care este vechi, de tradiţie
dacică timpurie, se întîlnesc în complexe închise datate la sfîrşitul secolului I e.n.73 (fig. 45/1).
2. Vas fragmentar, executat îngrijit, ars inegal, cuibare brună în
exterior, brun-cărămizie în interior, miezul negru. Buza puţin răsfrîntă
are muchiile drepte, gîtul scurt şi peretele arcuit în zona mediană (fig.
46/3). Decorul este alcătuit din butoni cu alveole plasate în prima treime
a recipientului; în zona curburii vasului, butonii sînt simpli, neornamentaţi; de la ei porneşte brîul alveolar. Chiar dacă această formă se
întîlneşte în olăria dacică din secolele I î.e.n.-I e.n., datarea vasului
este identică cu a precedentului.
Multe exemplare aparţinînd formei de vas cu buza aproape dreaptă
~c întîlnesc printre exemplarele mai mici decît cele de care ne-am
ocupat pînă acum.
3. Vas întregibil din pastă fină, arsă inegal, de culoare brun-negricioasă. Buza puţin evazată, pereţii uşor arcuiţi în zona centrală, iar
fundul drept (fig. 47/1). Decorul constă din grupuri de striuri verticale,
incizate în pastă crudă.
O formă puţin deosebită o are următorul exemplar (fig. 4 7/2). Buza
Jui este puţin oblică cu muchia ascuţită, se îngustează spre gîtul abia
marcat, apoi pereţii se arcuiesc şi se strîmtează înspre buza retezată drept.
Vasele mai mici (fig. 48/4-5, 7, 13) au o formă identică, perpe:'
tuînd însă ornamentaţia mai veche: fie alveole înşirate sub buză, fie
grupuri de butoni paraleli pe corpul şi marginea recipientelor. Datarea
acestor creaţii ceramice este largă, corespunzătoare fazei clasice a ceramicii
daco-getice, cu specificarea că unele din ele apar şi în complexe închise
-- gropi - datate în primul secol al erei noastre.
Deosebite prin formă sînt cîteva fragmente care s-ar încadra, mai
degrabă, în categoria vaselor „clopot" mai rare în complexul pe care

1. Vas fragmentar din

mică,

îl

prezentăm.

pastă brună gălbuie în exterior,
degresant, în compoziţie, nisip fin şi mică.
este ondulată, pereţii bombaţi, fundul drept.
Ca decor, în zona curburii maxime, apar butoni alungiţi, cu alveole şi
binecunoscutul brîu alveolar. Forma vasului este întîlnită în fazele mai

1. Vas fragmentar ars inegal, cu

gălbuie în interior, iar ca
Buza arcuită spre interior

73

Idem, Studii dacice, p. 161.
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vechi ale ceramicii locale (secolele III-II î.e.n.), fiind perpetuată şi în
secolele dinaintea cuceririi romane (fig. 46/9).
2. Vas fragmentar din lut brun-gălbui în exterior, negru în interior,
cu urme de nisip şi mică. Forma identică cu cel de mai sus, de care se
deosebeşte odată prin dimensiuni şi apoi, la buză, a cărei margini sînt
drepte. Decorul sub buză şi pe pereţi constă din benzi incizate,
trasate oblic.
Variantele formei tocmai discutate se întîlnesc şi printre exemplarele
de dimensiuni reduse, unele decorate cu butoni (fig. 48/8), altele fără
ornament. In cazul celor din urmă, credem că au fost. utilizate ca pahare.
Inainte de a analiza vasele-borcan ţropriuzise care, alcătuiesc, din
punct de vedere cantitativ, cele mai frecvente forme ceramice aflate în
intrarea secundară a cetăţii Căpîlnei, dorim să semnalăm o formă singulară şi anume o variantă a aşa numitului vas „pepene", cunoscut în r~
pertoriul ceramicii daco-getice şi caracterizat prin profilul prelungit,
bombat la mijloc şi strîmt la cele două extremităţi74. Exemplarul (fig. 49)
de mari dimensiuni este lucrat din pastă îngrijit aleasă, bine arsă, de
culoare brună. Are buza arcuită cu pereţii bombaţi la mijloc şi înguşti
spre fundul drept. Interesant ni se pare decorul care, pe aceste tipuri,
este mai puţin utilizat; în cazul de faţă pereţii vasului au fost decoraţi
cu un brîu alveolar plasat pe gîtul recipientului, apoi patru butoni mici
crestaţi sub brîu. In regiunea mediană se remarcă butoni mari (tot patru)
uniţi cu un şir de brîuri alveolare, în ghirlandă. Vasul îşi are originea în
prototipurile vaselor bitronconice de epocă hallstattiană, evoluînd în perioadele următoare cînd i se rotunjesc pereţii şi i se adaugă grupuri de
:riotive decorative. încadrarea cronologică corespunde limitelor de locuire
ale fortificaţiei ce străjuia valea Sebeşului (vezi şi exemplarul la roată).

Vase cu buza

evazată

pastă cu nisip şi mică, ars inegal. Buza
cu marginea rotunjită coboară aproape conic, arcuindu-se pentru
a forma gîtul scund, de unde pereţii formează curbura maximă (fig. 50/1).
2. Fragment de vas din aceeaşi postă cu impurităţi din nisip, 11ietrirde, cioburi pisate şi mică. Arderea uniformă conferă vasului culoarea
brună. Buza este evazată şi rotunjită, continuă cu un gît bine reliefat şi
cipoi cu pereţii arcuiţi ai corpului( fig. 50/4).
3. Vas fragmentar lucrat cu grijă, ars uniform, culoare neagră. Este
i'.1struit pe pereţi. Buza recipient11lui îngroşată şi evazată, formează un
vît scurt şi are apoi pereţii arcuiţi (fig. 51/7).
4. Vas fragmentar din past;:i cu pietricele şi mică, bine şi uniform
MS<\ dl' culoare neagră, cu suprafaţ:i exterioară lustruită. Buza arcuită
este evazată, are bordura teşită şi puţin rotunjită în exterior, fiind
terminată într-o muchie. Pereţii îngroşaţi în dreptul gîtului scurt se
'., ibţiază înspre corpul p1·opriuzis. Ca şi în cazul anterior, curbura neacr·~'ntu:ită a pereţilor dovedeşte o formă zveltă, prelungită (fig. 51.11 :l).
Fragmentele pc care le-am ales pentru exemplificare, la care desigur
<:r1.:i.ugă şi altele, proveni!1d de b buze C'Vazate şi pereţi mai mult sau mai

I. Vas fragmentar lucrat din

Pvazată

-, Vezi

disc11ţia

la I. IT.

Cri~<in, CC'r:;micCl,

p. JG3-1'35.
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puţin bombaţi,
Ultimele două

do-;_ia lui

sînt tipice vaselor-borcan din faza clasică a olăriei dacice 75 •
vase, negre, lustruite, aparţin însă secolului I î.e.n (a

jumătate).

V ase cu buza

evazată şi

corp bombat

1. Vas fragmentar din lut cu impurităţi (pietricele şi mică) ars
uniform, de culoare neagră, lustruită. Buza arcuită cu bordura rotunjită, continuă cu gîtul de înălţime medie şi apoi în pereţii bombaţi cu
curbura in jumătatea superioară fig. 51/6). Forma vasului este veche
(secolele III-II î.e.n.) evoluînd lent spre acest tip care, ţinînd seama de
culoarea neagră şi de lustruirea pereţilor, datează din secolul I î.e.n.
2. Vas fragmentar, pastă fină, brun-negricioasă, lustruită în exterior. Are buza evazată cu bordura tăiată oblic, gît mijlociu ca înălţime
şi puţin îngustat în raport cu diametrul buzei, iar pereţii mult arcuiţi
(fig. 52/9).
3. Vas fragmentar lllcrat îngrijit din pastă arsă uniform, de culoare cenuşie negricioasă. Deasupra pastei s-a aplicat un strat de angobă neagră, lustruită în totalitate. Are buza îndoită pînă spre orizontală, gîtul prelungit şi corpul bombat (fig. 52/13). Datarea identică cu
a precedentelor.

V ase cu buza puţin

evazată

Multe din fragmentele ceramice apărute în „depozitul" a cărui mventar îl studiem fac parte din această categorie ceramică, predominantă
in cadrul celorlalte forme de vase.
1. Vas fragmentar lucrat din pastă cu mică şi pietricele în compoziţie, arsă uniform, de culoare neagră. Are baza rotunjită pe margini şi
puţin arcuită spre exterior (fig. 52/16).
2. Vas fragmentar din pastă arsă neomogen, de unde rezultă diferenţa de culoare: brună în exterior, cărămizie în interior şi în miez.
Buza arcuită continuă cu pereţii sferoidali (fig. 53/8).
3. Vas fragmentar ars inegal. Buza puţin evazată apropie recipientul mai mult de tipurile cu buza verticală; gîtul abia profilat se continuă cu pereţii uşor arcuiţi (fig. 53/11).
In mod obişnuit, fără a recurge la analogii care sînt numeroase,
aceste oale se încadrează cronologic în cele două secole premergătoare
cuceririi Daciei, poate cu frecvenţă mai bine înregistrată pe parcursul
secolului I e.n.
Alături de buze şi pereţi de vase-borcan cu variantele pe care le-am
precizat, s-au descoperit şi multe baze care aparţin tipologic unora din
formele ceramice tocmai analizate. Menţionam înainte de semnalarea
selectivă a cîtorva dintre ele, că toate au aparţinut unor vase mijlocii
sau mici, fiind executate din aceeaşi argilă ce avea în compoziţie nisip,
pietricele, cioburi pisate, mică ş.a.
T.I

Vezi I. Glodariu, FI. Costea, Cumidava, XIII/2, p. 21.
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1. Bază de vas din pastă arsă inegal. Dimensiunile indică un vas borcan mijlociu, de formă zveltă. Decorul păstrat constă din striuri oblice
-;;i verticale, trase cu o măturică (fig. 56/13).
2. Bază de vas-borcan cu pereţii prelungiţi (fig. 56/15). Are fundul
drept, puţin înclinat în afară pentru a oferi recipientului o cît mai bună
stabilitate.
3. Bază de vas, boltită în zona centrală, ceea ce indică o .datare
tîrzie, probabil caracteristică primei jumătăţi a secolului I e.n. (fig. 56/14).
Aceeaşi remarcă şi pentru fragmentul următor (fig. 56/18) avînd drept
decor benzi de striuri incizate.
O categorie a ceramicii lucrate cu mina, neîntîlnită printre fragmentele de pînă acum, este reprezentată de o bază inelară, brun-negricioasă, lustruită (fig. 56/8) provenind de la o cană sau un ulcior. " .
. .

~-- ·::-~;~....,..~~~,:~l.j•.):~ y;t;~.. _)4.l~~;:~l_l:z_ _0.?.:1":.. ____.,1;~·~::t~~~!.['J

Ornamente (fig. 57-61)
r~~

Atît pe fragmentele de vase din categoria ceramicii „poroase" lucrate cu mina, cît şi pe alte fragmente ce provin de la pereţii unor vase
ce nu pot fi catalogate într-o formă sau alta, se păstrează o bogată ornamentaţie în relief, plasată cînd pe corpul recipientelor, mai rar sub buză
sau pe gîtul vaselor. Majoritatea fragmentelor au ca decor obişnuiţii
butoni de mai mari sau mai mici dimensiuni.
Aceştia sînt ovali, dreptunghiulari, circulari, simpli sau ornamentaţi cu alveole sau creste tăiate oblic sau în cruce.
Brîurile alveolare, aplicate pe vase sînt de regulă orizontale sau în
ghirlandă, mai rar verticale sau radiale pe butoni. Se mai întîlnesc şi
brîuri crestate mai puţin reliefate, dind, uneori, impresia unor benzi
subţiri.

Inciziile sînt fie singure, fie în asociere cu butoni, şi, în acest din
caz, unele sînt dispuse radial, în grupuri de două pînă la patru
linii paralele.
In încheierea sumarelor consideraţii pe marginea motivelor decorative dorim să reamintim că decorul vaselor este specific secolelor I
i.e.n.-I e.n., cu precizarea că în privinţa brîurilor simple, în relief, acestea nu apar înainte de a doua jumătate a secolului I e.n.î 6 •
Vasele miniatură - imită la scară redusă cîteva din formele obiş
nuite întîlnite în cadrul olăriei locale. Sînt prezente acum mai ales
baze c!reptc cu pereţi subţiri, oblici sau ovali, aparţinînd miniaturilor
de vase borcan, executate din pastă ce utiliza ca degresant pietricele,
nisip şi mică. Arderea neomogenă oferă vaselor în discuţie nuanţe bruncărămizii, brun-negricioase, cărămizii cu miez negru etc. Două asemenea
vase s-au păstrat întregi, aşa încît le putem stabili forma.
Vas miniatural cu buza evazată, pereţii arcuiţi, fundul retezat drept.
Imită recipientele de tip „sac", cu decorul dintr-un brîu crestat.
Vas miniatural cu buza puţin răsfrîntă şi bordura în muchie, pereţii
arcuiţi 1.,1şor şi fundul drept. În zona mediană apar patru buteni conici
(fig. 62/1-2). Utilizat, probabil ca păhărel.
Capacele mai puţine în intrarea secundară sînt de două tipuri:
urmă

78

I. H. Crişan, op. cit., p. 183, fig. 97 /2.
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1. Capac din pastă cu mică în compoziţie, arsă uniform, culoare
brun-negricioasă. Calota, cu pereţii rotunjiţi, se aseamănă cu un clopot.
Ca mîner o tortiţă, azi ruptă. Exemplare similare s-au găsit în staţiu
nea de la Poiana, în nivelul III al aşezării, databile în secolele I î.e.n.-1
e.n. 11 (fig. 62/13).
2. Capac din pastă brun-roşietică, cu deschiderea îngustă, dovadă
că era aşezat deasupra unui vas miniatural. Minerul, prelungit din pastă
dă impresia unui vîrf de con. Analogiile sînt numeroase pentru a mai fi
semnalate (fig. 62/14).
Torţile la formele ceramice lucrate cu mina ar mai fi de adău
gat două torţi de căni ce nu apar printre vasele din complexul reprezentat de intrarea secundară în cetatea Căpîlnei. Exemplarele (fig.
!32/19--20) sînt îngrijit executate, au culoarea neagră şi brun-negricioasă,
fiind lustruite. Prezenţa lor completează indirect formele de vase şi cu
căni de mici dimensiuni, pe care nu le-am înregistrat printre descoperiri.

Fructiere şi cupe cu piciorul scurt
Spre deosebire de prima etapă a cercetărilor cînd, în cadrul ceramicii locale nu am întîlnit fructiere şi cupe lucrate cu mîna, în complexul închis pe care îl analizăm s-au aflat mai multe fragmente ce
provin de la tipurile IV şi V ale fructierelor daco-getice 7B, datate în
faza clasică a civilizaţiei locale.
1. Fructieră fragmentară cu baza oblică, terminată într-o muchie
ascuţită, corpul puţin adîncit (fig. 63/1). Provine de la un vas din pastă
aleasă îngrijit, arsă omogen, de culoare brun-roşietică.
2. Fructieră fragmentară cu buza evazată, orizontală, marginea rotunjită şi pereţii aproape verticali cu închidere aproximativ conică. Pasta
cu degresantul obişnuit în compoziţie este brun-negricioasă, cu miezul
cărămiziu (fig. 63/3).
3. Fructieră fragmentară avînd aceleaşi caracteristici ca şi precedenta. Deosebirea constă în culoarea pastei, acum neagră, lustruită (fig.
C3/5). Restul fragmentelor (fig. 63/6-10) alese selectiv cu mici deosebiri
la buză sînt tot negre. Dacă această culoare, rezultată din arderea inoxidantă a fructeirelor, este de datat în secolul II î.e.n., nu acelaşi lucru îl
putem afirma relativ la forma vaselor, în special a părţii lor superioare,
cu lăţimea mai mare sau mai mică a buzelor, orizontale sau oblice,
detalii ce pledează pentru o încadrare cronologică tîrzie, corespunzătoare,
mai aproape de realitate, limitelor de funcţionare ale fortificaţiei.
ln sfîrşit, aceeaşi constatare rămîne valabilă şi pentru suporturile
vaselor. Toate sînt goale în interior şi păstrează numai porţiunea ce
facea legătura cu corpul puţin adînc al fructierelor (fig. 64/3-4). Faţă
de suporturile similare, cele semnalate sînt simple, fără cunoscuta bordură reliefată ce apare atît de frecvent pe fructiere, lucrate cu mîna
sau la roata olarului.
Idem, p. 208-209,
1e Ibidem, p. 167-170.
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II. Ceramica

lucrată

la

roată

Această grupă a ceramicii fine, de lux, cuprinde cîteva forme de
vase specifice olăriei dacice din faza ei clasică. Ca o remarcă particulară
precizăm că toate fragmentele executate la roată, apărute în „depozitul"
de la intrarea secundară au o culoare cenuşie, sînt arse inoxidant, iar ca
decor, atunci cînd se mai păstrează, motive ornamentale lustruite.
Pentru a continua cele expuse în finalul formelor ceramicii lucrate
cu mîna vom prezenta, la început, vasele fructiere care, ca şi vaseleborcan, sînt cele mai frecvente printre descoperirile arheologice din
aşezările şi fortificaţiile daco-getice.
'
1. Vas fragmentar cu buza lată, orizontală „căzută" spre margini,
umăr interior şi corpul adînc marcat de conicitatea pereţilor. La partea
inferioară, în zona de îmbinare cu piciorul inelar, gol în interior, apare
o linie în zig-zag lustruită, de felul celor ce se găsesc, spre exemplu, pe
fragmentele de fructiere de la Comana de Jos şi Şercaia 79 •
Ca şi în privinţa celor lucrate cu mîna, ne găsim în faţa unui exemplar tipic daco-getic, transpus la roată şi înglobat de I. H. Crişan 311 în
tipul V al fructierelor locale, răspîndite în secolele I î.e.n.-I e.n. pe o
întinsă arie tcritorial<l. Recipientul (fig. 65/1) datează de la sfîr'jitul
secolului I î.e.n. - şi începutul veacului următor.
2. Vas fragmentar cu buza îngustă, evazată şi ascuţită pe margini,
cu umăr drept şi pereţii oblici. Pasta neagră este lustruită în interior şi
exterior. Arderea incompletă conferă miezului o nuanţă cenuşiu-ro::)r_·ată
(fig. 65/4).
.
3. Vas fragment cu buza lată, orizontală, pereţii rotunjiţi. Se remarcă pe ambele laturi ale buzei semnul „X" incizat după arderea reductivă (fig. 65/5).
4. Vas identic cu cel de mai sus; sub buză o perforaţie cu destin::iţia
greu de precizat (fig. 65/8).
Toate fructierele găsite în complexul închis de la Căpîlna au forma
cunoscută, cu unele diferenţieri sosizabile în privinţa dimensiunilor, a
lmzei, umărului şi corpului mai mult sau mai puţin adînc. In funcţie de
ciceste detalii erau lipite şi bazele lor, respectiv suporturile cilindrice
cu -deschiderea evazată sau oblică, ceea ce conferea o mai bună stabilitate. De obicei, suporturile (fig. 66) erau simple neornamentale sau
p:revăzute cu unul sau mai multe inele profilate plasate pe anumite
porţiuni ale cilindrului bazei, unele la mijloc, altele grupate cîte două
sau trei inele în zona inferioară. Cel mai interesant este un picior scund
(fig. 66/23) ce mai păstrează lipitura de la corpul recipientului, aşa cum
un altul (fig. 66,/17) este lustruit cu un motiv în zig-zag.
Vase cu gîtul înalt
Caracteristica formei pe care o discutăm o constituie buza evazată
şi orizontală asemănătoare unei pîlnii; corpul ovoidal al vaselor şi dimen!'i.unile lor mijlocii le conferă o proporţionalitate şi o zvelteţe ce se
apropie de perfecţiune.

'' I. Glodariu, FI. Costea, I. Ciupea, op. cit., p. 51; I. Glodariu, FI. Costea,

op.

cit., p. 21, fig. 11/9.
so I. H.

Crişan,

op. cit., p. 168-liO.
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dreaptă, gît oblic şi pereţi ovali. La para gîtului apare o profilatură subţire (fig. 67 /6).
2. Vas identic cu precedentul, dar fără decor (fig. 67 /7).
Ambele fragmente au analogii în complexele inchise din aşezarea
fortificată de la Arpaşu de Sus 81 , databile în prima jumătate a secolului I e.n.
Vas „pepene" - (fig. 68) este al doilea exemplar de acest tip descoperit la Căpîlna (vezi şi fig. 49) cu deosebirea că ne aflăm acum în-.
f:.iţa transpunerii sale şi la roată.
Recipientul, de mari dimensiuni, era utilizat ca vas de provizii. Are
buza evazată, pereţii arcuiţi şi alungiţi, iar fundul tăiat drept. Ţinînd
seama de dimensiuni şi, în primul rînd, de îngustimea bazei, credem că
era sprijinit fie cu un fel de braţe de lemn('?), fie era introdus pînă la o
anumită adîncime în pămînt. Pasta vasului este bine aleasă, are culoarea
cărămizie, dovedind o ardere oxidentă. Analogii se găsesc în zona Banatuluis2, la Pecica83 şi în aşezările din Moldova84 , toate datînd din intercalul sPcolelor I î.e.n.-I e.n. Aşa cum am amintit cînd am prezentat
aceeaşi formă, lucrată cu mina, această categorie de vase de provizii, cu
dimensiuni medii, îşi are originea în vasele din prima vîrstă a fierului,
-::-voluînd apoi în ceramica daco-getică din secolele III-I î.e.n. Exemplde executate cu mîna au fost transpuse şi la roată, fiind arse inoxidc,at. Similitudinile cu alte vase găsite în Munţi Orăştici pledează pentru continuarea fabricării lor şi în secolul I e.n.
Vase cu două torţi
Tipul ceramic încadrat în această grupă se caracterizează prin corpul
bombat, buza puţin îndoită spre exterior, gîtul scurt şi fundul inelar ridicat
spre centru. De la extremităţile buzei spre zona mediană pornesc cîte
două toarte, de regulă supraînălţate. Dimensiunea oalelor cu două torţi
supraînălţate este sub media obişnuită, adică sînt scunde, bine proporţionate. Toate au fost lucrate dintr-o pastă fină, arsă inoxidant. Tipul
1eprezintă cum s-a afirmat, pe - bună dreptate, varianta „dacică" a vasului kantharos 85 , preluată de olarii daci în epoca clasică a civilizaţiei
lor materiale şi spirituale. ln complexele închise de la Arpaşu de Sus
si Slimnic 86 aceste imitaţii datează între sfîrşitul secolului I î.e.n. şi în
):ima jumătate a secolului următor.
1. Vas cu două torţi, buza evazată, pereţii semisferici bombaţi, fund:.1~ inelar. Torţile supraînălţate unesc buza cu 2ona curburii maxime a
pereţilor. Pe gîtul scund se întîlneşte decorul lustruit, alcătuit din linii
ot:ice care la întîlnire dau unghiuri nscuţite (fig. 69/1).
2. Vas fragment din care se păstrează mai mult de două treimi.
Deschiderea buzei mult mai mare ca la precedentul. Gîtul, mai înalt decît
de obicei, este decorat cu o bandă simplă, în relief (fig. 69/2).
3. Vas cu caracteristici similare. Torţile supraînălţate sînt canelate.
Decorul lustruit reprezintă o bandă de linii oblice (fig. 69/3).

1. Vas fragmentar cu buza

tea

inferioară

si J. Glodariu, Studii Dacice, p. 153-154, fig. 3{6.
32

s3
8

~

RS
116

Cf. I. H. Crişan, op. cit„ p. 163-165 (pl. LVII).
Idem, Ziridava, p. 132-133.
I. H. Crişan, Ceramica, p. 164 şi fig. 77.
Fl. Costea, Studii dacice, p. 142.
I. Glodariu, Studii dacice, p. 160.
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Analogiile cu formele din complexele închise, menţionate mai sus,
converg spre aceeaşi datare, respectiv sfîrşitul secolului I î.e.n. şi prima
jumătate a secolului I e.n.
Ulcioare
Printre imitaţiile de forme străine, elenistice şi romane, se remarcă
şi cîteva ulcioare fragmentare.
1. Ulcior cenuşiu, lustruit, cu gîtul cilindric terminat printr-o buză
evazată şi rot11njită, corpul sferic, fundul inelar. Toarta simplă. Pe gît
apar două inele profilate. Exemplarul imită cunoscutele ulcioare roşii
cărămizii întîlr.ite în Dacia preromană din secolul I e.n. şi pînă la răz
boaiele de cucerire de la începutul veacului următor (fig. 69/7).
!n secolele II-III e.n. forma pe care o analizăm reprezintă unul din
cele mai tipice produse ale ceramicii provinciale romane, răspîndite printre vasele casnice şi, mai ales, în inventarul mormintelor de incineraţie
şi inhumaţie din necropolele Daciei traiane.
Deosebite de ulciorul întreg sînt fragmentele (fig. 70, 12-3) cenuşii
pro,lenind din gitul cilindric al aceloraşi recipiente, decorate cu cite o
bandă inelară reliefată.
Cănile cu o toartă sînt toate din pastă cenuşie.
treagă (fig. 69/8) are buza evazată, pereţii arcuiţi şi

Una din ele este înfundul inelar ridicat
spre centru. Restul sînt fragmente (fig. 68, 1, 4-6) de la gîndul scund ~i
buza îndoită aparţinînd variantei 2 al cănilor dacicesi, răspîndite în nivele
din secolele I î.e.n.-I e.n.
De la ulc10are şi căni mai rămîne să semnalăm fragmente din bazele
acestor recipiente de întrebuinţare cotidiană, cenuşii, arse inoxidant, a
c.'.i.ror deosebin~ constă doar în ~imensiunile lor variabile (fig. 71), apoi
mai multe toarte, în parte canelate longitudinal (fig. 72), toate ilustrînd
răspîndirea şi larga utilizare a vaselor cu două torţi, cănilor şi ulcioarelor
în gospodăria daco-getică.
Capacele lt..crate la roată (fig. 67 /11; 72/8, 13, 16) au dimensiuni corespunzătoare deschiderii vaselor peste care se aşezau. Majoritatea sînt
prevăzute cu un prag interior, unul, păstrat intact, avînd deasupra un mic
buton de prindere (fig. 72/8). Cele mai multe imită forme romaness, fiind
i•1tîlnite în secolul I e.n. în aşezări cum ar fi Arpaşu de Sus şi Slimnic~ 9 ,
în cetăţile din Munţii Orăştiei 9 0 sau în afara arcului carpaticn1.
Bolurile reprezintă forme ceramice imitate după recipiente de mici
dimensiuni din repertoriul vaselor elenistice 92. Exemplarele de la Căpîlna
fac parte din categoria bolurilor nedecorate, cu bune analogii în staţiunile
daco-getice 9 3 din faza clasică.
Cele trei boluri fragmentare (fig. 70,'8-10) sînt executate îngrijit
din pastă fină, cenuşie. După toate probabilităţile toate imită atît produse similare din ceramică cit şi vase din bronz importate din lumea
Crişan, op. cit., p. 165-166.
E. Bonis, Die Kaiserzeitlichte Keramik von Pannonien, Diss. Pann., II,
20, Budapest, 1940, p. 56, pl. XVIII/35; XXXII/I.
89 I. Glodariu, Studii dacice, fig. 3/64-65; 4/49-50.
go Idem, Relaţiile, pl. XXVIII, IC, 27/22; 30-31; 38/51.
81 M. Turcu, op. cit., pl. XXX/1-2.
82 I. Glodariu, Relaţiile, p. 144-146, cu bibliografia.
93 Idem, op. cit., p. 144; M. Macrea, I. Glodariu, op. cit., p. 68; M. Turcu,
op. cit., p. 136 ş.a.
81

I. H.

89

92
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dasică înconjurătoare. Unul din ele (fig. 72/8) se apropie prin formă şi
dimensiuni de cunoscutele boluri cu toatră mobilă - cyathus sau simpulum - importate în Dacia şi prezente, alături de alte produse străine la
Coste!?ti94 şi Răduleşti (corn. Dobra - Hunedoara) 9 5 reprezentînd creaţii
ale atelierelor campaniene din secolul I e.n .. de cînd datează şi cele mai
multe din imltaţiile aceloraşi forme întîlnite în ceramica daco-getică.

E. Ustensile

gospodăreşti

(fig. 73-75)

Comparativ cu cantitatea şi varietatea formelor ceramice executate
cu mina sau la roată, obiectele din lut, grupate în acest subcapitol, sînt
extrem de puţine, acest lucru dovedind, dacă mai trebuie să o menţio11ăm, caracterul pregnant militar al fortificaţiei dacice de la Căpîlna.
Calapoadele sînt ustensile de dimensiuni variabile, utilizate de meş
terii olari pentru obţinerea suprafeţei vaselor, în special a celor cenuşii,
arse reductiv. Forma acestor mici obiecte este ovală, rotunjită, fiind prevăzute cu un mîner scurt de prindere. Analogiile suficiente în lumea
daco-getică 9 n fac inoportună semnalarea lor specială.
Fusaiole sau prîsnele de fus bitronconice sau circulare, prevăzute cu
un orificiu central sînt la fel de numeroase în aşezările şi cetăţile dacogetice din interiorul şi exteriorul arcului carpatic9 7. Dimensiunile acestor
piese casnice, <lmintind o altă ocupaţie tradiţională a dacilor, sînt apropiate, rareori depăşind 4 cm. în diametru. Executate din pastă poroasă,
cărămizie sau cenuşie, fusaiolele sînt de obicei circulare, unele fiind
prevăzute, ca ~i prisnele de astăzi, cu incizii constînd din raze, puncte,
llnii oblice etc
Greutăţile de lut, de formă piramidală, din aceeaşi pastă poroasă, cu
impurităţi, au cite o perforaţie circulară. In privinţa destinaţiei nu s-a
ajuns la un co:,sens unanim, unii cercetători considerîndu-le simple greutăţi pentru răz"boiul de ţesut iar alţii obiecte pentru încălzitul locuinţelor
in timpul sezonului rece9s.
Tesserele sînt obiecte din ceramică, de diferite forme, în special rotunde cu utilitate greu de presupus; probabil un fel de „fise" pentru
socotit(?) sau piese dintr-un joc, asemănător tablelor de astăzi.

•
*
*
Iată-ne ajunşi, aşadar, la finalul consideraţiilor referitoare la ceramica din cetatea Căpîlnei. După cum am avut prilejul să constatăm ~i
aici ca şi în restul staţiunilor daco-getice aparţinînd fazei clasice a civilizaţiei locale, inventarul precumpănitor îl formează cele două categorii
distincte ale recipientelor de lut - lucrate cu mîna şi la roată - aflate
peste tot, fie în interiorul sau imediata apropiere a edificiilor din piatră,
ridicate după amenajarea dealului „Cetate": turnul-locuinţă şi coridorul
din spatele său, scara cu blocuri din piatră, zidul de incintă sau poarta
principală de acces în fortificaţie, în construcţiile din lemn din interior,
9~95
96 I.

Supra, nota 35.
H. Crişan, Ceramica, p. 205; M.
ceramicii, in SCIV, 31, 1, 1980, p. 23-31.
97 I. H. Crişan, Z.c.,
96 Idem, op. cit., p. 206-207.

Babeş,

Unelte geto-dace pentru modelarea
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deseori refăcute şi în final incendiate cu prilejul celor două campanii
daco-romane din pragul secolului II e.n., pe cîteva terase exterioare, unde
se pare că au existat unele amenajări de locuinţe de suprafaţă, cu inventar mai puţin semnificativ şi, în fine, în „depozitul" reprezentat de
intrarea secundară, blocată, aflată pe traiectul zidului de incintă şi considerat de noi un veritabil complex închis.
Referindu-ne la raportul dintre producţia ceramică lucrată cu mina
şi la roată, constatăm acelaşi dezechilibru al celor două categorii, executate, credem, concomitent pentru a satisface, pe de-o parte necesităţile
gospodăriei locale, iar pe de altă parte, şi vasele de lux importate (puţine,
unicate chiar) si imitaţiile locale (cele mai multe, preluate de ansamblul
olăriei daco-getice) stau mărturie elocventă, pentru gusturile „rafinate"
<•le conducătorilor fortificaţiei şi ale celor din suita lor.
Astăzi ştim cu siguranţă că cetatea Căpîlnei, ca şi celelalte cetăţi din
sudul Transilvaniei 99 , a fost construită, din motive strategice bine întemeiate spre sfîrşitul domniei lui Burebista sau în timpul unuia dintre
următorii dinaşti direcţi, care s-au perindat in fruntea regalităţii Daciei
preromane 100 •
- Această constatare istorică este verificată şi de formele ceramicii
descoperite aici. Absenţa sau mai bine spus slaba frecvenţă (cîteva fragmente) a vaselor negre, lustruite, exclude datarea mai veche (secolul
II î.e.n.). Mai mult chiar, atît pentru formele ceramice găsite de M. Macrea şi I. Berciu, cit şi pentru cele din complexul închis anterior studiat,
asociate de obicei cu materiale din metal (fier, bronz, argint), nu avem
r.ici o dovadă a existenţei cetăţii în prima jumătate a secolului I î.e.n.
Toată ceramica descoperită la C:lpîlna datează din cea de a doua
jumătate a secolului I î.e.n., perpetuînd prototipurile mai vechi şi în
următoarele două secole ale erei noastre. Notăm, de asemenea, preponderenţa netă a ceramicii arse inoxidant în repertoriul formelor lucrate
la roată. Dova::lă grăitoare în această direcţie sînt formele tipice sfîrşitu
lui secolului I î.e.n. şi mijlocului secolului următor, dintre care vaseleborcan şi fructierele, arse inoxidant şi oxidant, au elemente de decor şi
unele particularităţi databile în această perioadă de timp, cc corespunde
limitelor de funcţionare ale fortificaţiei. Aşa cum se va vedea, întreg
inventarul găsit la Căpîlna confirmă supoziţiile exprimate încă la începutul investigaţiilo1· de către profesorii noştri M. M&crea şi I. Berciu, anume
aceea că fortificaţia de pe valea Sebeşului, ca şi cetăţile similare din zona
sudică a Transilvaniei, constituie exemple ale gîndirii strategice ale „celui
dintîi şi cel mai mare dintre regii din Tracia", Burebista, iniţiatorul ccnstrucţiilor fortificate de pe teritoriul statului dac centraliz<~t.
2. OBIECTE DE METAL
Sub acest titlu general sînt prezentate toate categoriile de piese de
metal descoperite în cetatea Căpîlnei, începînd cu uneltele şi încheind
cu bijuteriile, indiferent dacă acestea din urmă au fost confecţionate din
M. Macrea, CetDacTrans, p. 19-23.
N. Gostar, V. Lica, Societatea geto-dacică de la Burebista la Decebal, Ed.
Junimea, Ia~i. 1984, p. 29-59.
09

100
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bronz so.u din argint. Totodată, pentru a avea imo.ginea de ansamblu asupra obiectelor de metal, ele se grupează în funcţie de destinaţia cc au
avut-o şi, cînd a fost necesar, s-a menţionat locul unde au fost descoperite, cu atît mai mult cu cît precizarea celui din urmă se va dovedi utilă.
A. Unelte ele

făurărie

Cele patru categorii principale de ale uneltelor de forjă proprrn-zise
(de suţinut, de deformat, de apucat şi auxiliare) sînt slab reprezentate
prin materialele recoltate din săpături. Prima dintre ele lipseşte intc~ral,
iar celelalte au doar cîteva exemplare. Uneltele de deformat constau din
patru ciocane de două tipuri.
Ciocan (fig. 76/1) cu braţele egale, cu unul dintre capete patrulater
şi celălalt subţiat. Se încadrează în tipul III al ciocanelor descoperite pe
teritoriul Daciei1. Muzeul Unirii Alba Iulia (inv. D. 4612).
Ciocan (fig 76/5) de acelaşi tip cu precedentul, dar reprezentînd o
variantă a lui prin forma octogonală a capătului gros. Muzeul Sebeş.
Ciocan (fig. 76/10) de acelaşi tip, dar mai evoluat în sensul prelungirii profilaturilor de pe muchii pe toată lungimea şi avînd orificiu dreptunghiular. Menţionat în treacăt2, o vreme a fost considerat pierdut3, dar
se află în Muzeul Unirii Alba Iulia (inv. D. 537).
Ciocanele de tip III descoperite în complexe închise bine datate
aparţin celei de a doua jumătăţi a sec. I e.n. chiar dacă există şi exemplare încadrate, la prima menţionare a lor, într-o perioadă mai lar~ă.
Forma evoluată reprezintă un argument în plus, dacă mai era nevoie,
pentru restrîngerea datării lor la perioada corespunzătoare complexelor
închise.
Ciocan (fig. 76/8) asemănător ca formă baroaselor de tip II/1 1 cu
precizarea că are ambele capete ovale şi orificiul pentru coadă mult
alungit şi conic. Exemplare, de dimensiuni mai reduse, provin din cetatea
dacică de la Craivas.
Uneltele de apucat sînt reprezentate prin doi cleşti de tipuri
diferite.
Cleşte (fig. 76/6-6a) fragmentar. Cele două braţe, nelegate prin
obişnuitul nit au fost găsite în aceeaşi secţiune. Dimensinnile şi forma
lor indică apartenenţa la aceeaşi piesă. Cleştele aparţine tipului I, caracterizat prin gura scurtă şi închidere completă la apropierea mînerl'lor.
chiar dacă dimensiunile lui sînt mai mici decît ale exemplarelor descoperite în atelierele de făurărie din capitala statului dac 6 • Muzeul Unirii
A. Iulia, (inv. D. 4613).
Cicşte 7 (fig. 79/4; Pl. VIIIil) de tip V caracterizat prin forma dreaptă
a unuia dintre braţele gurii şi curbă a celuilalt; ele nu se întîlnesc la
I. Glodariu - E. Iaroslavschi, Civilizaţia fierului, p. 47.
M. Macrea - I. Berciu, La citadelle dacique de Căpîlna, în Dacia, N.S., IX,
l!J65, p. 228; M. Macrea, în CetDacTrans, p. 22 şi fig. 3 stînga sus.
3 I. Glodariu E. Iaroslavschi, l.c.
4 Idem, op. cit., p. 46.
.
5 I. Berciu, Al. Popa şi H. Daicoviciu, La forteresse dace de Piatra Craivii, in
Celticum, XII, 1965, p. 134 şi fig. 27/4, 6.
6 I. Glodariu E. Iaroslavschi, op. cit., p. 48.
1 O fotografie la M. Macrea, op. cit., p. 16, fig. 3 jos.
1
2
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apropierea minerelor, ceea ce denotă utilizarea acestui tip de cleşte la
prelucrarea pieselor cu grosimi mari. Exemplarele analoge descoperite în
complexe închise bine datate nu sînt anterioare sec. I e.n. 8 • Forma evoluată, „specializată" a uneltei trimite spre aceeaşi datare. Muzeul Unirii
A. Iulia, inv. D. 536.
Din categoria uneltelor auxiliare fac parte dălţile, domurile şi
punctatoarele.
Daltă (fig. 77/8) masivă, cu capătul superior rotund, lăţit în urma
loviturilor. Muzeul Unirii A. Iulia (inv. D. 4614).
Daltă (fig. 77 /9) de acelaşi tip cu precedenta şi cu aceleaşi particularităţi apărute în urma utilizării. Muzeul Sebeş. Exemplarele analoge sînt
datate în secolele I î.e.n.-I e.n. şi răspîndirea lor mare se explică prin
marea utilitate ce o aveau în calitate de principale unelte de tăiat 9 •
Daltă (fig. 76/9) fragmentară, dreptunghiulară în secţiune, mai puţin
masivă decît precedentele. Muzeul de istorie al Transilvaniei Cluj-Napoca.
Dorn (fig. 76/7) masiv, cu secţiune hexagonală, rotund la partea inferioară, care reprezintă o variantă a tipului II; capătul superior este
puternic deformat. Muzeul Unirii A. Iulia (inv. D. 4615).
Punctator (fig. 76/2) cu corpul pătrat în secţiune, îngustat într-o tijă
rotundă în partea superioară şi lăţit de lovituri; capătul inferior este rupt.
Muzeul Unirii A. Iulia (inv. D. 4616).
Punctator (fig. 76/3) de acelaşi tip cu precedentul şi cu aceleaşi
particularităţi rezultate în urma întrebuinţării. Muzeul Unirii A. Iulia
(inv. D. 4616 A).
Punctator (fig. 76/4) deosebit de precedentele doar prin secţiunea
dreptunghiulară a corpului. Muzeul Unirii A. Iulia (inv. D. 4617).
Cele trei punctatoare aparţin unui tip evoluat (încă necunoscut în
descoperirile din Munţii Orăştiei 10 ) şi destinat unor trasări de dificultate
redusă sau pe fier şi alte metale cu duritate mică.
B. Unelte de

dulgherie-tîmplărie

Nici această categorie de unelte nu este masiv reprezentată în descoperiri. Ele se reduc de fapt la opt piese.
Topor (fig. 77 /3; Pl. VIII/6) de tip V, cu tăişul prelungit în direcţia cozii
şi muchia înaltă şi alungită spre coadă şi în faţă. Nu se pretează la o încadrare cronologică relativ restrînsă 11 . Muzeul Unirii A. Iulia, inv. D. 4600.
Topor (fig. 77 /1) de acelaşi tip dar cu corpul mai subţire, mult lăţit
spre coadă şi cu muchia prelungită în aceeaşi direcţie. Supleţea şi lăţimea
lamei îl apropie de forma bardei. Muzeul Sebeş, inv. 3798.
Bardă (fig. 77 /6) fragmentară cu lama extrem de subţire. Muzeul
Unirii, A. Iulia, inv. D. 4599. Descoperirea ei în umplutura de la intrarea
secundară îi asigură datarea la începutul sec. II e.n.
Bardă (fig. 77 /4) cu fixare verticală pe coadă şi cu aripioarele-manşon
distanţate, caracteristică tipului I. Muzeul Unirii A. Iulia, (inv. D 4601).
Forma uneltei a fost probabil preluată din lumea celtică, unde analogiile
sînt frecvente; analogiile descoperite pe teritoriul Daciei se datează în
s I. Glodariu - E.
9 Idem, op. cit., p.
10 Idem, op. cit., p.
11 Idem, op. cit., p.

Iaroslavschi, op. cit., p. 49-50.
54 şi fig. 18/8, 10. Dălţi, tot masive, provin de la Craiva.
54-55.
78-79.
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PI. I . Dealul

Cetl!.ţil.
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Pl. II. Turnul-locuinţă :
1- 2 vllzut de pe terasa C :
3 zidul de nord-est;
4 blocul cu litera C din zidul
de nord-vest.
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PI. III. Tronsoane din zidul de
al cetăţii.

incintă
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PI. IX. Cosoare ( ! , 3) fibulă (2), vîrf <le lance (4).

PI. VIII. Cleşte (1), foarfece (2), b r ăzdar <le plug
(6) şi rişniţe (7 de la_două <liferite, 8) .
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(3), crampon (4) , cute (5), topor
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sec. I î.e.n.-1 e.n.12. Descoperită în ac~laşi loc şi datată aidoma. Descoperirea este o dovadă în plus pentru îndelunga perpetuare a tipurilor de
unelte.
Drept caraderistică generală a uneltelor amintite este destinaţia lor
pentru ciopliri şi finisări în primul rînd şi abia în al doilea pentru
doborît şi crăpat.
Teslă (fig. 77 /2) aparţinînd tipului I, cu muchie masivă. Muzeul Unirii
A. Iulia, inv. D. 4597. Cu toate că la origine acest tip de unealtă a fost
preluat din lumea grecească sau romană, este de remarcat în cazul exemplarului de la Căpîlna, robusteţea sa deosebită. Tipul I se dateazi"'t în
sec. I î.e.n.-I e.n., dar cu precădere în ultimul amintit 13 .
Daltă (fig. 77 /7) cu manşon longitudinal pentru minerul de lemn, de
tip III/a, larg răspîndită în Dacia şi databilă în sec. I î.e.n.-I e.n. 14 • Muzeul Unirii A. Iulia (inv. D. 4618).
Daltă (fig. 77 /10) cu toc şi tăiş curb de tip îII/b, folosită cu precădere
pentru încrustaţii şi sculptură, mai rară în descoperiri, dar cu aceeaşi
datare largă 15 . Muzeul de istorie al Transilvaniei Cluj-Napoca.
Răzuitor (fig. 77 /5) fragmentar, cu tija cozii ruptă. Muzeul Sebeş,
inv. 3853. Exemplare analoge se întîlnesc în zona capitalei statului dac 16,
la Craiva 17 şi se datează în sec. I î.e.n.-I e.n.
C. Unelte agricole
Brăzdar ele plug (fig. 78/9; Pl. VIII/3) cu lama

triunghiulară, prcvi"'1zută

cu nervură mediană, tijă prelungă îngustă, terminată în cîrlig de fixare.
Muzeul Unirii A. Iulia, inv. D. 533. Este de observat absenţa curburii
caracteristice brăzdarelor între lama propriu-zisă şi tijă, încît piesa ar
putea fi socotită drept în curs de finisare cu atît mai mult cu cît lipseşte
şi încovoierea lamei în ax transv,ersal. Aceste particularităţi, ca şi cunoaşterea numai după desen a piesei au determinat îndoieli asupra destinaţiei ei 11l. Mai mult, dintr-o inadvertenţă, ea a fost publicată ca provenind de la Craiva' 9 • Forma brăzdarului cu particularităţile amintite, se
încadreaz,·1 în aceea generală a brăzdarelor de tip traco-dacic, databile în
Dacia, de la sfîrşitul sec. II î.e.n. pînă inclusiv în epoca romană, încît
orice insistenţă asupra ei este superfluă 2 o.
Sapă cu lama lată şi orificiul pentru coadă obţinut prin subţierea,
îndoirea şi sudarea extremităţii superioare 21. Se încadrează în tipul I de
sape, relativ rare în Dacia, databile pe durata secolelor I î.e.n.-I e.n. 22 •
Idem, op. cit„ p. 81-82.
Idem, op. cit„ p. 83-85. Se observă identitatea formei cu a exemplarelor
de la Craiva (I. Berciu, Al. Popa şi H. Daicoviciu, op. cit., p. 134 şi fig. 1, 5) şi
Sighişoara (K. Horedt C. Seraphin, Die prăhistorische Ansiedlung auf dem
Wietenberg bei Sighişoara - Schiissburg, Bonn, 1971, p. 84 şi fig. 67 (17-18).
u I. Glodariu - E. Iaroslavschi, op. cit„ p. 90-91. Se pot adăuga cele ele ia
Sighişoara (K. Horedt C. Seraphin, op. cit., p. 85 şi fii;:. 67/12-:---15).
15 I. Glodariu E. Iaroslavschi, Z.c.
12

13

16

Idem, op. cit„ p. 9-1.

I. Berciu, Al. Popa şi H. Daicoviciu, op. cit., p. 134 şi fi!. 28/12.
1s I. Glodariu - E. Iareslavschi, op. cit„ p. 60.
I~ I. Berciu, Al. Popa, şi H. Daicoviciu, op. cit„ p. 134 ~i fig. 22/6 (este menţionată ca fiind de tip celtic).
20 I. Glodariu E. Iaroslavschi, ep. cit„ p. 59-6fi (cu bibl.).
21 M. Macrea, în CetDacTrans, p. 22 şi fig. 3 centru.
22 I. Glodariu E. Iaroslavschi, op. cit., p. 67.
17
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Sapă (fig. 78111) cu lama trapezoidală şi corpul lărgit în jurul orificiului pentru coadă, caracteristici care o încadr~ază în tipul II/b considerat
o creaţie a faurilor daci din zona Sarmizegetusei, unde a apărut în complexe tîrzii, databile în sec. I e.n. 23 . Muzeul Unirii A. Iulia, inv. D. 45! d.
Sapă (fig. 78/2) fragmentară de acelaşi tip cu precedenta. Muzeul
Sebeş, inv. 3802.
Seceră (fig. 78/7) fragmentară, de tipul obişnuit şi larg răspîndit în
Dacia. Muzeul Unirii A. Iulia (inv. 4619).
Seceră (fig. 78/6) fragmentară; se păstrează începutul lamei, cu cîrligul de fixare. Muzeul Unirii A. Iulia (inv. D. 4619 A).
Verigă (fig. 78/3) plan-convexă întrebuinţată fie la fixarea brăzda
rului de fier pe talpa plugului, fie la fixarea lamei coasei pe toporişc{i.
După dimensiuni aparţine plugului. Are multiple analogii în Dacia.
Cosor (fig. 78/1) pentru vie, cu limbă la mîner şi orificiu pentru nit.
Muzeul Sebeş, inv. 3869.
Foarfecă (fig. 78/4) fragmentară de tipul binecunoscut în mediul
dacic. Muzeul Sebeş, inv. 3820.
Foarfecă (fig. 78/5) fragmentară, de acelaşi tip. Muzeul Sebeş,
inv. 3792.
Foarfecă (fig. 78/8) fragmentară de acelaşi tip, cu lama puţin lăţită
în zona arcuirii. Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca.
Foarfecă (fig. 78/10) fragmentară. Muzeul de istorie al Transilvaniei,
Cluj-Napoca.
Foarfecă (fig. Pl. VIII/2) fragmentară, lungă de 12 cm de acelaşi tip
cu precedentele. Muzeul Unirii A. Iulia, inv. D. 4595. A fost găsită în
umplutura de la intrarea secundară şi se datează la începutul sec. II e.n.
Ultimele cinci piese, foarfecile, obişnuit sînt incluse între uneltele
agricole datorită folosirii lor şi la tunsul oilor. Cealaltă întrebuinţare, cel
puţin în cetarea Căpîlnei, pare a fi de preferat.
Incheind prezentarea uneltelor agricole trebuie să menţionăm că unele
piese amintite în literatura de specialitate mai veche sînt feudale. Ne referim la o seceră24 şi două brăzdare de plug 2s.
1

D. Unelte de orfevrerie
Nicovală

(fig. 80/2) cu partea superioară lăţită şi rotunjită şi cu cea
putea fi înfiptă într-o talpă de lemn. Muzeul
tip decît acelea publicate pînă acum~ 6 .
Ciocan (fig. 80/1) cu unul dintre capete patrulater, celălalt lăţit, cu
orificiul pentru coadă aproape dreptunghiular şi avînd în el pana de fier
pentru fixarea cozii. Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca, inv.
V 18562. A fost inclus, ca unicat în tipul V şi datat, prin context, în
sec. I e.n. 27
Ciocan (fig. 80/3) cu un cap circular, celălalt lăţit şi curbat spre coadă.
inferioară subţiată pentru a
Sebeş, inv. 3866. Este de alt

Idem, op. cit., p. 68-69.
M. Macrea, în CetDacTrans, p. 16, fig. 3 centru.
25 Idem, op. cit., p. 17, fig. 4 (pentru apartenenţa lor la epoca
dariu, în ActaMN, IV, 1967, p. 471, nota 2).
28 I. Glodariu E. Iaroslavschi, op. cit„ p. 99-100.
ri Idem, op. cit„ p. 99.
2a

24
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feudală,

I. G1o-

Muzeul Sebeş. Face parte dintre piesele de tip I/b şi se datează cu precă
dere în sec. I e.n.as.
Cleşte (fig. 80/5) cu braţele gurii scurte şi curbate, terminate în
porţiuni drepte pentru mărirea prizei, cu placă distanţatoare fixată pe
unul dintre mînere şi prevăzută cu trei orificii. Muz. de istorie al Transilvaniei Cluj-Napoca, inv. V 18561. Era utilizat probabil pentru prelucrarea lingourilor la cald. Se datează pe durata secolelor I î.e.n.-I e.n.2 9

E. Material de

construcţie

Primele două piese ce urmează a fi prezentate nu reprezintă ceea
ce se înţelege prin material de construcţie, dar sigur se utilizau în construcţii î~ calitate de unelte aşa încît includerea lor aici îşi are justificarea.
Scripete simplu (fig. 80/4) cu rolă(e) masivă(e) din lemn, fixat în
partea opusă într-o grindă. Muzeul Unirii A. Iulia (inv. D. 4620).
Scripete compus (fig. 80/8) cu două role de lemn şi cu cadru de
metal pentru suspendare. Muzeul Unirii A. Iulia (inv. D. 4621).
Ambele piese reprezintă deocamdată unicate în descoperirile de pe
teritoriul Daciei (în privinţa detaliilor de funcţionare şi fixare pentru că
altminteri scripeţi se cunosc3°). Mediul în care au fost descoperite nu
permite o datare mai restrînsă decît perioada de funcţionare a cetăţii.
S-ar putea presupune, eventual, utilizarea lor la ultimele lucrări de reparaţii refacere a cetăţii, ceea ce le-ar explica abandonarea. Puteau fi
întrebuinţate pentru ridicarea blocurilor de calcar mai mici în zid şi a
grinzilor de lemn.
Cuiele 31 descoperite se caracterizează prin corp cu secţiune pătrată
sau dreptunghiulară şi floare rotundă (fig. 81/1, 6-7, 14), dreptunghiulară (fig. 81/2, 5) sau rar de aceleaşi forme, obţinută însă nu prin lăţirea,
ci prin îndoirea şi aplatizarea părţii superioare (fig. 81/8). Numc"irul celor
găsite în cursul q~rcetărilor se ridică la cîteva zeci.
Piroanele, mai puţine ca număr, au în general aceleaşi caracteristici
(fig. 81/3-4, 13, 18), cu particularităţi izvorîte din martelare şi din deformările rezultate în urma întrebuinţării; lipsesc, în schimb, exemplarele
cu floare rotundă sau ovală.
Ţintele, relativ tot reduse numeric împlineau, după cum le arată
forma, şi un rol ornamental. Unele sînt simple, deosebite de cuie şi
piroane doar prin floarea de mari dimensiuni (fig. 81/10-12, 19), alta
cu cuiul lăţit şi cu orificiu în el indicînd o destinaţie anume (fig. 81/9)
şi ultima dintre acelea mai bine conservate cu floarea ornamentată şi
cu două orificii pe cuiul lăţit (fig. 81/15), cu destinaţie asemănătoare
precedentei. Credem că nu este lipsit de interes să menţionăm că ţinta
cu un orificiu pe cui a fost descoperită în turnul de intrare în cetate, iar
cealaltă, cu două orificii pe cui, la intrarea secundară ..
Scoabele sînt de trei tipuri: cel mai simplu, fără unghiuri drepte la
îndoituri şi cu braţele lungi (fig. 81/1, 5), cu unghiuri drepte şi braţele
Idem, op. cit., p. 97-98.
Idem, op. cit., p. 101.
30 Idem, op. cit., p. 117.
31 Pentru simplificarea trimiterilor biografiee, la cuie, piroane,
nituite, ferecaturi a se vedea idem, op. cit., p. 112-119.
2e
29
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ţinte,

belciuge

lungi (fig. 82/2-3, 9) şi cu braţe scurte, apropiate de forma celor moderne (fig. 82/4).
Cîrligele, unele cu deschidere mare (fig. 83/6, 10), altele cu de~chi
dere mai mică (fig. 83/7-8) sau în formă de „S" serveau foarte probabi:
la atîrnarea a tot felul de obiecte.
Nu lipsesc belciugele cu un capăt perforat şi celălalt nituit pe o rondelă de fier (fig. 83/1), garniturile metalice simple (fig. 83/5; 84/18) )i
perforate (fig. 83/2-4), cele din urmă putînd avea rolul de belciuge fixe.
armături de forme insolite (fig. 84/1-2, 4-6), ferecături cu destinaţii
dintre cele mai diferite (fig. 84/3, 7-17, 19; 85/18) ca şi obiecte cu destinaţie necunoscută (fig. 85/13, 15-17; 86/2, 7-11, 13).
Piesele amintite mai sus se păstrează în muzeele din Cluj-Napoca,
Sebeş şi A. Iulia.
Garnitură metalică de u.şor (fig. 82/8) mult uzată, descoperit:i lîngă
intrarea secundară în cetate. Muzeul de istorie al Transilvaniei, ClujNapoca.
Garnituri (fig. 82/7, 10) asemănătoare precedentei, mai puţin uzate,
descoperite în turnul de intrare în cetate. Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca şi Muzeul Sebeş, inv. 3858.
Garnituri (fig. 82/6, 11) asemănătoare, bine păstrate, chiar cu cuiele
de fixare în ele, descoperite în suprafaţa III, adică între dărîm{1turile
presupusului foişor de veghe de pe platforma de stîncă. Muzeul Unirii
A. Iulia (inv. D. 4624).
lnchizătoare de uşă(?) cu verigă la un capăt şi cîrlig perforat la
celălalt (fig. 83/14). Muzeul Unirii A. Iulia (două exemplare) (inv. D.
4622-23).
Inchizătoare de uşă(?), fragmentară, de alt tip (fig. 83/11). Muzeul
Unirii A. Iulia (inv. D. 4624).

F. Obiecte de

întrebuinţare curentă şi casnică

Diversitatea, destinaţia diferită ca şi numărul mic de exemplare al
pieselor incluse în acest subcapitol a impus o astfel de grupare şi „categorisire".
Crampon (fig. 80/7) cu marginile laterale îndoite în sus şi cu dinţi
„traşi" sau lipiţi în bandă pe corpul piesei, de tip III3 2 • Muzeul de istorie
al Transilvaniei, Cluj-Napoca.
Crampon (fig. 80/6) cu părţile laterale în formă de balama şi cu
verigi în partea superioară, de tip IV33. Muzeul de istorie Lil Transilvaniei,
€1.uj-Napoca.
Crampon (fig. Pl. VIII/4) de acelaşi tip cu precedentul. Muzenl Unirii
A. Iulia, inv. D. 4596.
Destinaţia pieselor de acest fel a fost fie pentru a înlesni mersul pe
gheaţă, fie, mai degrabă, pe jgheaburile de lemn sau la corh<'intiul buşte
nilor, în toate cazurile. legate fiind pe încălţăminte. Cert este deocamdată
că nu au analogii în afara Daciei şi, mai mult, aria lor de răspîndire se
restringe la zona montană din sud-vestul Transilvaniei.
Idem, op. cit., p .122.
u Idem, l.c.
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C-irlig de cremalieră (fig. 83/12) la un capăt perforat, la celălalt fndoit. Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. Descoperit în suprafaţa III.
CîrJig de cremalieră (fig. 83/13) de formă asemănătoare şi previ"1zut
cu spin la ctrlig. Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. Descoperit în aceeaşi suprafaţă.
Destinaţia sigură a pieselor este încă în discuţie. Ele au fost socotite
fie ivăre de uşi, fie cîrlige de cremalieră. Dacă înainte optam pentru cea
dintii:H, acum semnificaţia unirii cu o verigă a două astfel de exemplare
torsionate de la Craiva ni se pare a fi în sprijinul celei de a doua posibilităţi de utilizare. Oricum dintre descoperirile de la Căpîlna lipsesc
fragmentele de lanţ caracteristice unor astfel de piese. Nu este exclus
însă ca bara torsionată ce urmează a fi menţionată s[1 facă parte tot dintr-o cremalieră, înlocuind obişnuitul l~mţ.
Bară torsionată în două sensuri, terminată la unul dintre capete cu
un cîrlig de care atîrnă o verigă parţial torsionat[1 (fig. 85 li). MUZ('Ul ele
istorie aJ Transilvaniei, Cluj-Napoca. Cum s-a spus, piesa poate aparţine
unei cremaliere.
Frigare fragmentară din care s-a păstrat o porţiune a părţii netorsionate a tijei şi patru dinţi prinşi de ea cu un manşon ele fier 35 .
Frigare (fig. 85/19) fragmentară cu tija parţial torsionată ele care
s-au sudat patru dinţi uniţi în partea inferioar[1 într-un fel de toc. Muzeul
Unirii A. Iulia, inv. D. 1374.
Frigare (fig. 85/20) fragmentară; se păstrează doar capătul mînerului. Muzeul Unirii A. Iulia (inv. D. 4625).
Frigare (fig. 85/21) confecţionată dintr-o bară pătrată în secţiune,
torsionată, apoi aplatizată în partea superioară. Prin tăiere din marginile
părţii superioare s-au obţinut doi dinţi meniţi sC:-1 împiedice alunecarea
cărnii pe mîner. Muzeul Unirii A. Iulia (inv. D. 4626).
Frigare (fig. 85/22) asemănătoare precedentei. Muzeul Unirii
A. Iulia.
Se observă prezenţa a două tipuri de frigări: cu doi dinţi scurţi,
tăiaţi din bară şi cu patru lungi, uniţi sau fixaţi cu manşon pc tiji"t
(într-un caz prelungirea tijei constituind al cincilea dinte). Ele nu se
deosebesc în privinţa sistemelor de confecţionare de exemplarele din alte
părţi ale Daciei3s.
Cuţitele (fig. 85/2-10) de mici dimensiuni, cu lama dreaptă (mai
rar) sau puţin curbată (adesea), au fost extrem de frecvente în descoperiri, dar starea lor de conservare era adesea precară. Se păstreaz:1 în
muzeel~ Oluj, Sebeş şi A. Iulia. Şi aceste piese sînt întru totul asemă
nătoare celor găsite în alte zone ale Daciei, cu deosebirea că în cazul
exemplarelor de la Căpîlna datarea nu poate fi urcată şi în secolul II
î.e.n. Ea se rezumă, aşadar, la perioada de funcţionare a cetăţii.
Ac (fig. 85/1) de fier cu secţiunea rotundă şi ureche. ::.\iuzeul de
istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca.
Amnar (?) dintr-un fier de mare duritate (fig. 85/11). Muzeul Sebc'i,
inv. 3613.
" Idem, op. cit., p. 116-117.
M. Macrea, op. cit„ JI. 21 şi fig. 6.
I. G!odariu - E. Iaroslavschi, op. cit„ p. 120 (cu bibl.).
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Verigă

(fig. 86/3) fragmentară cu capetele înfăşurate pe bară3 7 • Provine de la un obiect de întrebuinţare casnică şi, ca urmare, nu poate fi
inclusă în categoria pieselor de podoabă. Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. M. Macrea aminteşte două astfel de verigi38, dar una
s-a pierdut.
Ataş (fig. 86/5) de găleată. Are forma siglei omega, cu două orificii
pentru cuie pe bara centrală, care se termină sus într-un cîrlig pentru
prinderea torţii găleţii de lemn. Muzeul de istorie al Transilvaniei,
Cluj-Napoca.
Ataş (fig. 86/12) de găleată deosebit de precedentul prin existenţa
pe bara centrală a unui al treilea orificiu sus, de care se prinde toarta;
se păstrează un fragment şi din aceasta din urmă, confecţionat tot din
fier. Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca.
Ataş (fig.
86/4) asemănător precedentului. Muzeul de istorie al
Transilvaniei, Cluj-Napoca.
„Lanţ" de candelabru (fig. 86/1) care constă din două sîrme, ambele
cu ochi la extremităţi şi cu capetele înfăşurate pe bară. De ochiurile
celei de a doua atirna candelabrul. Muzeul de istorie al Transilvaniei,
Cluj-Napoca.
Vas de fier (fig. 87 /11) fragmentar încît nu se poate preciza dacă
fragmentul provine de la o lingură pentru topit cositor (cum pare să indice grosimea peretelui) sau de la un vas semisferic39 • Muzeul Unirii
A. Iulia (inv. D. 4627).
Strecurătoare (fig. 87 /1) fragmentară, din fier, cu orificii foarte
mari. Nu ştim la ce putea fi utilizată. Muzeul Unirii A. Iulia.
Situla (fig. 87 /12) de bronz cu un ataş păstrat fragmentar şi cu reparaţii la fund din tablă de branz de altă calitate, nituită. Muzeul Sebeş,
iuv. 2509. Vasul reprezintă din punctul de vedere al formei o variantă
intermediară a tipului Ostland 38/39 al lui Eggers 40 . Ca urmare este de
optat la datare pentru o perioadă mai scurtă decît aceea în care au fost
produse cele două forme (38 perioada A-B 2 ; 39 perioada B 2-C 1). Oricum forma vasului de la Căpîlna pare a fi mai apropiată de tipul 38 şi
utilizarea sa în acest loc nu putea acoperi integral nici perioada B 2 încît
optăm pentru B 1 şi o parte din B 2 , adică pentru secolul I e.n. Produs italic.
Buza (fig. 87 /5) unui lighean de bronz cu picior şi torţi mobile, decorată cu ove şi astragale, databil în sec. I î.e.n. 41 • Muzeul de istorie al
Transilvaniei, Cluj-Napoca. Produs italic.
Strecurătoare (fig. 87 /9-9a) de bronz, fragmentară. Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. Sistemul de dispunere a perforaţiilor
reprezintă un indiciu insuficient pentru datarea sigură a piesei cit timp
toarta nu s-a găsit. Poate aparţine primei jumătăţi a sec. I e.n. sau
întregului secol amintit42.
11

M. Macrea, op. cit., p. 20, fig. 5.

as Idem,

z.c.

I

vase asemiinătoare la I. Berciu, AI. Popa şi H. Daicoviciu, op. cit.,
p.
26/11-12.
10 H. J. Eggers, Der romische Import im freien Germanien, Hamburg. 1951,
p. 163, tip. 38-39.
41 Idem, op. cit„ p. 161, tip 91.
~2 Idem, op. cit., p. 1 î4, tip 159-160; cf. I. Glodariu, Relaţii comerciale
p. 235, nr. 7 c.
Js Două
138 şi fig.
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Strecurătoare (fig. 87 /7) fragmentară de bronz nedeterminabilă.
Sigur fragmentul provine din alt vas decît precedentul. Muzeul de istorie
al Transilvaniei, Cluj-Napoca.
Ataş (fig. 87 /10) de formă insolită, turnat în bronz, cu orificiu
pentru nit. Databil pe durata de funcţionare a cetăţii 43 • Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca.
Toartă de bronz (fig. 87 /4) de la un vas mic. Extremităţile îndoite
în sus se termină în capete de lebădă. Aceeaşi datare ca la precedentul. Muzeul Unirii, A. Iulia (inv. D. 4628).
Toartă de bronz (fig. 87 /8) de la o situla. Capetele de lebădă de la
extremităţi nu au fost finisate. Aceeaşi datare. Muzeul de istorie al
'l"ransilvaniei, Cluj-Napoca.
Toartă de bronz (fig. 87 /2) de la un vas mic. Minerul în patru
muchii este decorat cu linii incizate. Aceeaşi datare. Muzeul Sebeş,
inv. 3806. O toartă as!:'mănătoare, nu identică, provine de la SighişoaraH.
Toartă de bronz (fig. 87 /3) fixă, prevăzută la ambele capete cu cîte
două orificii pentru nituri. Aceeaşi datare. Muzeul Sebeş, inv. 3788.
Intre piesele provenite din vechile săpături sînt amintite un rh!ttori (?)
şi „tuburi" de bronz4 5 • Extrem de numeroase sînt fragmentele de tablă
de bronz provenită de la vase şi de la reparaţiile vaselor după cum
indică prezenţa niturilor
pe majoritatea dintre ele (fig. 87 /6; · 88/11,
13-17). Remarcăm doar calitatea bună a metalului. Acelaşi metal de
calitate se află şi într-o piesă fragmentară, turnată (fig. 88/12) cu dc'stinaţia necunoscută. Piesele amintite se păstrează în muzeele din Cluj,
Sebeş şi A. Iulia.
Toartă de casetă (fig. 88/1), turnată în bronz; păstrează şi brăţările
cu care se fixa în lemnul casetei. Muzeul Unirii, A. Iulia (inv. D. 4620).
Ţinte de bronz de la o casetă mare sau de la o ladă (fig. 88/2-10).
Toate cele relativ bine păstrate sînt mult lăţite la capătul superior şi
tot acolo sînt îndoite pentru a placa muchia de lemn. Muzeul de istorie
al Transilvaniei, Cluj-Napoca.

G. Piese de harnaşament
Această categorie· de materiale cuprinde doar douC1 feluri de piese:
zăbale şi pinteni.
Zăbală aproape întreagă; îi lipseşte doar o verigă de lîngă una
dintre psalii. Constă (fig. 91) din două psalii lăţite la extremităţi, fiecare cu cîte două orificii dreptunghiula:re, şi zăbala · propriu-zisă ale
cărei bare au fost forjate în patru muchii şi pe fiecare suprafaţă netedă
rezultată s-a adîncit, tot prin martelare, cîte un şanţ; la extremităţi
barele se subţiază şi se termină în belciuge. La extremităţile dinspre
psalii, pe porţiunea dintre acestea şi barele care intrau în gura calului,
se află cite o rotiţă cu patru spiţe şi tot atîţia dinţi îndreptaţi spre
falca animalului; alte două rotiţe, fiecare cu patru nodozităţi pe partea
exterioară, au fost montate de o parte şi de alta a belciugelor care
prind una de cealaltă barele zăbalei. In sfîrşit, două verigi, dintre care
13

Idem, op. cit., p. 235, nr. 7 b .
K. Horedt - C. Seraphin, op. cit., p. 84
.s M. Macrea - I. Berciu, op. cit., p. 228.

.H

~i

fig. 66/4 .
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una s-a pierdut erau prinse fiecare de belciugele exterioare ale barelor
zăbalei; aceleaşi belciuge prindeau şi psaliile. Piesa este singurul exemplar întreg de tip tracic cunoscut pînă acum în teritoriile europene46 ~i
era destinată exclusiv cailor de călărie. Muz. Cluj, f.n. Cum ea s-a
descoperit pe terasa F orice preciziune în datare este imposibil de făcut.
Cu toate acestea înclinăm să o atribuim perioadei finale de funcţionare
a

cetăţii.

Psalie (fig. 92/9) de la o zăbală de tip tracic, confecţionată din fier;
lipsesc verigile sau belciugele terminale. Muzeul de istorie al Transilv~iniei, Cluj-Napoca. In funcţie de mediul din care proveneau, zăbalele
au fost datate pe teritoriul Daciei în ultimele două secole de dinaintea
cuceririi romane. Cum la Căpîlna ea s-a descoperit între materialele
aruncate în spaţiul dintre zidurile de flancare a intrării secundare, deioigur după desfiinţarea acesteia, datarea trebuie restrînsă la începutul
sec. II e.n.
Belciug (fig. 85/14) în formă de liră de la o psalie de tip tracic.
Muzeul Sebeş, inv. 3874. Se datează pe durata de funcţionare a cetăţii.
Psalie (fig. 92/3) de fier, fragmentară, cu extremităţile lăţite, de la
o zăbală de tip III4'. Muzeul Sebeş, inv. 3867. Se datează pe durata
funcţionării cetăţii.

Psalie (fig. 92/5) de bronz cu orificiile laterale dreptunghiulare, întocmai ca la zăbalele de tip III, dar cu capetele terminate în verigi. Muzrnl Unirii A. Iulia. Se datează da fel ca precedenta.
Psalie (fig. 92/6) de bronz, identică precedentei şi cu aceeaşi datare.
Muzeul Unirii A. Iulia (inv. D. 4630).
Psalie (fig. 92/8) de fier, fragmentară, care poate proveni de la o
z[;bală de tip tracic. Muzeul Sebeş, inv. 3844. Aceeaşi datare.
Zăbală (fig. 92/7) fragmentară, din bronz, de tipul celor folosite la
animalele de tracţiune 48 • Muzeul tfnirii, A. Iulia (inv. D. 4631). Aceeaşi
datare.
Zăbală (fig. 92/7) de fier, fragmentară, al cărei tip nu se poate preciza. Muzeul Unirii, A. Iulia (inv. D. 4632). Aceeaşi datare
Pinten (fig. 92/1) de bronz cu antene şi spin lung. Muzeul de istorie
al Transilvaniei, Cluj-Napoca. Exemplarele analoge pe teritoriul Daciei,
mai mult sau mai puţin bine conservate (de unde dificultatea stabilirii
certe a formei antenelor), se cunosc la Sighişoara49, Graiva5o, Costeşti Cetăţuie51 şi la Răcătău 52 , cel din urmă pare-se de un tip în parte deosebit, toate databile începînd din sec. II î.e.n. şi pînă în sec. I e.n. inclusiv. Exemplarul de la Căpîlna pare să fi avut cîte doi butoni mici terminali la antene şi se datează la începutul sec. II e.n. cît timp a fost descoperit în umplutura de la intrarea secundară.
'6 I. Glodariu E. Iarosla...-schi, op. cit., p. 124-125 (incluse în tipul I); Al.
Vulpe, în Thraco-Dacica, I, 1976, p. 208; W. Werner, O psalie dacică în Bavaria. în
SCIV A, 35, 4, 1984, p. 353-363.
•7 I. Glodariu E. Iaroslavschi, op. cit., p. 125.
o Idem, op. cit., p. 78 şi fig. 61/9.
49 K. Horedt C. Seraphin, op. cit., p. 83 şi fig. 65/19.
50 I. Berciu, Al. Popa ~i H. Daicoviciu, op. cit., p. 134 şi fig. 25(10.
51 H. Daicoviciu, în Illiri şi daci, Cluj-Bucureşti, 1972, p. 173, D 150.
s2 Expoziţia Civilizaţia traco-geto-dacicd şi continuitatea ei în epoca formării
poporului român în lumina cercetărilor arheologice din bazinul Siretului mcjlociu,
Bacău, 1980, p. 37, nr. 245.
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Pinten (fig. 92/2) de fier cu antenele terminate în butoni mari. semisferici. Muzeul Sebeş. Tipul acesta de pinten este foarte frecvent în
Dacia şi în mediul autohton se datează cu precădere în sec. I î.c.n.-1 e.n.:; 1 .
Tot în Dacia, dar în mediul celtic se datează începînd de la sfîrşitul
sec. II î.e.n.54, iar în mediul scordisc în epoca Latene tîrzi€ 55 .

H. Arme

Cum armele au constituit captura de război preferată, numărul relativ redus al celor descoperite nu trebuie să surprindă. Mai mult, el
este totuşi mai ridicat decît acela din alte fortificaţii dacice contemporane.
Armele defensive sînt reprezentate printr-o singură piesă, iar celelalte
ofensive, prin mai multe.
Umbo (fig. 89/3) de scut cu calota semisferică, în parte dC'formaL'i
de lovituri. Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. Tipul acesta
de umbo, împreună cu celălalt, care are calotă „conică", sînt frecvente în
descoperirile aparţinînd epocii Latene tîrzii din Dacia şi se datează h
ultimele două secole de dinaintea cuceririi romane 56 • Cel în discuţie nu
depăşeşte perioada de funcţionare a cetăţii.
Pumnal (fig. 89/2) surb (sica), cu limbă la miner şi orificiu pentru
nit. Muzeul Unirii, A. Iulia (inv. D. 4634). Face parte din tipul binecunoscut în Dacia, descoperit cu :precădere în fortificaţii şi datat în secolele
II î.e.n.-1 e.n.5 7 ; ultimul descoperit, inclusiv cu nitul şi inelele mînerului
păstrate, provine de la Cugir58. Piesa în discuţie se dateaz1'1 pe dur~.\.a
de funcţionare a cetăţii.
Pumnal (fig. 89/1) curb (sica), de dimensiuni ceva mai reduse, ele
acelaşi tip cu precedentul, dar cu vîrful rupt. Muzeul Unirii, A. Iulia
(inv. D. 4634). Aceeaşi datare.
Pumnal (fig. 89/6) curb (sica), de acelaşi tip, cu limba mînerului
ruptă. Muzeul de istorie Cluj-Napoca. Se datează numai la început ul
sec. II e.n. ca urmare a descoperirii sale în umplutura de la intrarea secundară. Notăm că pumnalele curbe au fost menţionate şi de M. Macrea 5 ~.
Pumnal (fig. 90/2) drept, relativ scurt,cu limbă la miner. Muz('Ul
Unirii, A. Iulia (inv. D. 4635). Se datează pe durata de funcţionare
a cetăţii.
Pumnal (fig. 90/3) drept, de acelaşi tip şi cu aceeaşi datare. Muzeul
Unirii A. Iulia. (inv. D. 4636 A).
Pumnal (fig. 90/4) drept, fragmentar, cu caracteristicile precedentel0r.
Muzeul Unirii, A. Iulia (inv. D. 4636 A).
Cosor (fig. 89/4; PI. IX/3) masiv, cu limbă b miner, care putea fi întrebuinţat atît ca armă, cit şi în unele îndeletniciri agricole 60 • Muzeul Unirii,
A. Iulia, inv. D. 539. Se datează pe durata de funcţionare a cetăţii.
I. Glodariu - E. Iaroslavschi, op. cit., p. 126-127.
Vl. Zirra, Beitrtige zur Kenntnis des keltischen Latene in Rumănien, în
Dacia, N.S., XV, 1971, p. 183.
ss J. Todorovic, Skordisci. lstorija i kultura, Novi Sad - Beograd, 1974, p.125,
fig. 91 a, p. 152, fig. 108 (ultimul împreună cu. un vas de bronz roman).
58 I. Glodariu E. Iaroslavschi, op. cit., p. 130-131.
~7 Idem, op. cit., p. 139.
58 Informaţii I. H. Crişan.
59 In op. cit., p. 22 („săbii scurte").
eo I. Glodariu - E. Iaroslavschi, op. cit., p. 140.
53

M
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Cosor (fig. 89/5; Pl. IX/I) masiv, cu lama mai puţin lată, dar mai arcuită.
Muzeul Unirii, A. Iulia, inv. D. 538. Aceeaşi datare.
Gla.dius (fig. 90/1) fragmentar (s-a păstrat doar vîrful) de tipul obişnuit
întrebuinţat în armata romană. Muzeul de istorie al Transilvaniei, ClujNapoca. Se datează numai la începutul sec. II e.n. pentru că provine din
umplutura de la intrarea secundară.
Vîrf de lance (fig. 90/9), cu toc pentru coadă şi lama cu profil unghiular puţin accentuat. Muzeul Sebeş, inv. 3854. Face parte din categoria
vîrfurilor de lance de tip I/b, databile în mod obişnuit în secolele I î.e.n.
-I e.n. 61 ; aici doar pe durata de funcţionare a cetăţii.
Vîrf de lance (fig. 90/12), de acelaşi tip şi variantă cu precedentul,
dar cu profilul lamei unghiular accentuat. Muzeul Unirii, A. Iulia
(inv. D. 4637). Aceeaşi datare.
Vîrf de lance (fig. 90/13) cu toate caracteristicile şi cu datarea piesei
anterioare. Muzeul Unirii, A. Iulia (inv. D. 4638).
Vîrf de lance (fig. 90/14) la fel cu precedentul. Muzeul Unirii, A.
Iulia, inv. D. 2191.
Vîrf de lance (fig. 90/15; PI. IX/4) cu aceleaşi caracteristici generale,
dar cu lama de dimensiuni mai mari şi mai masivă. Muzeul Unirii, A. Iulia (inv. D. 4639). Aceeaşi datare.
Vîrf de lance (fig. 90/10) fragmentar, cu lama masivă şi profil lenticular, caracteristici care-l încadrează în tipul II 62 • Muzeul Cluj. Se datează
numai la începutul secolului II ca piesă ce provine din umplutura de la
intrarea secundară. Muzeul Unirii, A. Iulia, inv. D. 4602.
Călcîi de lance (fig. 90/11) fragmentar, puternic corodat. Muzeul de
istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. Aceeaşi provenienţă şi aceeaşi datare ca la piesa anterioară.
Vîrf de suliţă (fig. 90/7) fragmentar, cu marginile lamei îngroşate şi
cu nervură mediană. Muzeul Sebeş, inv. 3824.
Vîrf de suliţă (fig. 90/8) fragmentar, asemănător precedentului, dar
cu nervura mediană mai puternică şi cu marginile ascuţite. Muzeul de
istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. A fost descoperit la turnul de intrare
în cetate şi probabil datarea trebuie restrînsă doar la anii de la începutul
sec. II e.n.
Vîrf de săgeată (fig. 90/5) cu lama simplă şi manşon pentru coadă,
de tip I 63 , databil pe durata de funcţi.lnare a cetăţii. Muzeul Unirii, A.
[ula, inv. D. 1254.
Fîrf de săgeată (fig. 90/6) de acelaşi tip, dar cu lama lenticulară. Muzeul
Unirii, A. Iulia, inv. D. 1840. Aceeaşi datare.

I. Piese de îmbrăcăminte şi de podoabă
Varietatea pieselor incluse în acest subcapitol este considerabilă.
Unele tipuri şi variante de tipuri sînt reprezentate prin cîte un singur
exemplar, altele prin două-trei sau chiar mai multe, adesea de forme
aproape identice. Firesc prezentarea lor va începe cu accesoriile metalice
simple ale îmbrăcămintei şi va continua cu cele care au avut atit rol
utilitar cît şi de podoabă sau numai de podoabă.
s1
62

83

Idem, op. cit., p. 133.
Idem, z.c.
Idem, op. cit., p. 135-136.
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Cataramă (fig. 93/6) de fier, dreptunghiulară. Muzeul Sebeş, inv. 3857.
Piese analoge s-au descoperit în cetatea dacic2i de la Craiva64 şi în aşe
zarea de la Şura Mare 65. Cum cea de la Căpîlna s-a găsit în turnul de
intrare în cetate, poate fi datată numai la începutul sec. II e.n.
Cataramă (fig. 93/5) masivă, de fier. Muzeul de istorie al Transilvaniei,
Cluj-Napoca. Provine din umplutura de la intrarea secundară şi se datează la începutul secolului II e.n.
·
Catarama dreptunghiulară cu spin, menţionată de M. Macrea 66 , acum
pierdută, este feudală.
Tot pentru curele, fie de centură, fie pentru suspendat de alte diferite obiecte (inclusiv arme) se utilizau verigile simple şi acelea decorate
cu nodozităţi. Verigile din prima categorie puteau fi întreguinţate şi ca
piese de harnaşament.
Verigă (fig. 93/1) simplă, de bronz, ruptă. Muzeul Unirii, A. Iulia
(inv. D. 4640).
Verigi (fig. 93/2-3, 7-8, 10, 12-16) simple, de fier, cu secţiunea
rotundă sau ovală. Se păstrează în Muzeul Sebeş (7 = inv. 4311, 10 =~
3790, 13-14, 16 = 4308) şi în Muzeul de istorie al Transilvaniei, ClujNapoca. Datarea pe durata de funcţionare a cetăţii.
Verigi cu secţiune pătrată sau dreptunghiulară (fig. 93/4, 11, 18).
Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. Găsite în umplutura de
la intrarea secundară şi, ca urmare, datate la începutul sec. II e.n.
Verigă (fig. 93/17) cu secţiunea ovală. Aceleaşi detalii şi datare ca
la precedentele.
Verigă (fig. 93/9) cu secţiunea triunghiulară, Muzeul de istorie al
Transilvaniei, Cluj-Napoca. Se datează pe durata de funcţionare a cetăţii.
Verigă cu nodozităţi (fig. 93/21) de tip 1/2, puţin ovală, cu trei grupări de cîte trei nodozităţi înalte 67 • Muzeul de istorie al Transilvaniei,
Oluj-Napoca. Se datează pe durata de funcţionare a cetăţii.
Verigă cu nodozităţi (fig. 93/20) de tip 1/2, cu grosimea inelului ncuuniformă, cu patru grupuri de cîte trei nodozităţi şi una aplatizată. Muzeul
de istorie al Trasnilvaniei, Cluj-Napoca. Aceeaşi datare.
Verigă cu nodozităţi de tip II/2, cu grupuri de cîte trei nodozităţi la
mică distanţă unul de celălalt. Diametre: 3,7 şi 5 cm. Muzeul de istorie
al Transilvaniei, Oluj-Napoca. Aceeaşi datare.
Verigă cu nodozităţi (fig. 93/19) de tip 11/3. Nodozităţile alternează:
3-3-1-3-1-3-3 şi cu distanţa mai mare între primul şi ultimul
grup de trei. Muzeul de istorie al cr'ransilvaniei, Cluj-Napoca. Aceeaşi
datare.
Verigă cu nodozităţi (fig. 94/13) de tip 11/3 cu o nodozitate şi grupuri
de două şi trei; inelul este acum rupt. Muzeul de istorie al Transilvaniei,
Cluj-Napoca. Aceeaşi datare.

I. Berciu, Al. Popa şi H. Daicoviciu, op. cit., p. 138 şi fig. 33 B/15.
as Inedită.
se M. Macrea, op. cit., p. 20, fig. 5 jos.
87 Pentru a evita trimiterile stereotipe notăm că toate verigile cu nodozităţi
sint clasificate in conformitate cu tipologia lîntocmitA de noi („Brăţările" cu
nodozităţi Latene tîrzii în Dacia, în ActaMN, XXI, 1984, p. 63-80). Precizări sumarP privmd tipurilP existente şi destinaţia lor se vor face după prezentarea tuturor piese'lor. Toate cele descoperite la Căpîlna au fost incluse în studiul menţionat.
84
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Verigă cu nodozităţi (fig. 94/12) de tip II(3, cu dispunere neregulată
a nodozităţilor şi inel oval. Muzeul de istorie al Transilvaniei, ClujN apoca. Aceeaşi datare.
Verigă cu nodozităţi (fig. 94/16) de tip U/3, provenită dintr-un tipar
defect, din turnare nereuşită sau din ambele. Muzeul Sebeş, inv. 3783.
Aceeaşi datare.
Verigă cu nodozităţi (fig. 94/14) de tip III/2, turnată nereuşit şi nefinisată ulterior. Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. Aceeaşi
datare.
Cu toate că este de domeniul evidenţei turnarea în bronz a tuturor
verigilor cu nodozităţi remarca se cuvenea notată.
La precizarea tipologiei verigilor în discuţie 6 8 s-au avut în vedere
to:ite acelea descoperite pe teritoriul Daciei şi constatarea că au derivat
din verigile simple, fără ornamente. Ca urmare, ele au fost incluse ln
patru tipuri principale, fiecare cu două-trei variante: I cu nodozităţile
dispuse la distanţe mari, singulare (I/1) sau în grupuri de trei-patru (1/2),
II cu grupuri de trei nodozităţi dispuse la distanţe mici, uniforme (II/l),
neuniforme (II/2), neuniforme şi cu peduncul (II/), III cu şir continuu
simplu (III/), triplu (III/2)sau alternant de trei plus două (III/3), IV hibrid,
cu număr inegal şi dispunere inegală a globulelor (IV/1) şi în formă de
cataramă fără spin (IV/2).
ln funcţie de poziţia acestor piese în raport cu scheletul defunctului
şi de mediile concrete unde au fost descoperite în aşezări şi în cetăţi,
ele sînt considerate piese de centură, utilizate la prinderea acesteia (cu o
pafta sau un simplu cîrlig) sau la atîrnarea de ea a altor obiecte sau
ornamente şi drept verigi de suspendat ofrande pentru acelea descoperite
în sanctuare 69 • ln cetatea de la Căpîlna singura verigă descoperită pe
locul sanctuarului este aceea din fig. 93/21; celelalte provin de la centurile ostaşilor cantonaţi în fortificaţie.
Segment (fig. 92/10) dintr-o centură cu astragale de bronz. Muzeul
Unirii A. Iulia. Se datează pe durata funcţionării cetăţii.
Segment (fig. 92/12) dintr-o centură similară, din acelaşi metal.
Muzeul Unirii A. Iulia. Aceeaşi datare.
Fragmentele menţionate au fost descoperite în locuri deosebite încît
este sigur că provin de la două centuri. Mai mult, detaliile de formă sînt
dikritc.
Pe teritoriul Daciei fragmente mai mari sau mai mici de astfel de
centuri sint menţionate ca provenind de la Costeşti, Crişeni (inclusiv cu
catarama), Pecica, Sebeş şi Sibiu - Guşteriţa10. Pentru acelea de la Costeşti şi Pecica datarea în epoca Latene tîrzie este sigură. Observăm că
piesa amintită ca provenind de la Sebeş a intrat în Muzeul Bruckenthal
cu colecţia Mauksch din Sebeş. Evident ea putea fi găsită în oricare
aşezare dacică din apropierea Sebeşului, inclusiv în cetatea de la Căpîlna.
Descoperirile de centuri cu astragale se masează în zona dintre Sava
şi Dunăre de unde apoi se constată răspîndiri în dreapta Dunării mijlocii
şi pe teritoriul intracarpatic al Daciei7 1 • Cum cele de pe teritoriul Iugo-

r;s Idem, op. cit., p. 64, 67-68.
Idem, op. cit., p. 69.
70 I. H. Crişan, Ziridava, 1979, p. 155-158 .5i 187-188.
71 Ibidem, cu harta completată pentru teritoriul Daciei.
G9
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slaviei actuale se datează incepînd din sec. V i.e.n. pîRă la sfîrşitul sec.
l î.e.n., difuziunea lor din acea zonă este în afara oricărei îndoieli 72 •
Oricum însă pentru exem}!>larele de la Căpîlna nu poate fi avută în vedere
o datare anterioară see. I î.e.n.
Piesă (fig. 92/13) de bronz asemănătoare segmentelor centurilor cu
aaragale, dar de dimensiuni mult mai mari (chiar dacă este fragmentară)
şi fără perforaţii caracteristice. Destinaţia rămîne necunoscută. Muzeul
de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. Se datează pe durata de funcţionare

a

cetăţii.

Garnitură

(fig. 92/11 de curea, decorată cu cercuri concentrice incizate şi cu orifţcii pentru niturile de fixare. Muzeul de istorie al Transialvaniei, Cluj-Napoca. Aceeaşi datare ca la prece•enta.
Aplică (fig. 92/14) de bronz decorată cu cercuri concentrice formate
din „puncte" în relief obţinute cu un instrwnent ascuţit. Se prindea de
curea cu limba fixată pe aplică de un nit. Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. Provine din umplutura intrării secundare şi se datează la începutul sec. II e.n.
Pafta (fig. 92/15) de centură din fier placat cu tablă de bronz. Decorul constă din două linii mediane longitudinale în relief şi din semicercuri
concentrice (cite trei) dispuse în registrele care-l mărginesc, Muzeul de
istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. A fost descoperită în umplutura de
la intrarea secundară şi ca urmare se datează la începutul sec. II e.n.
Catalogul paftalelor de centură descoperite pe teritoriul Daciei, publicat recent73 cuprinde 15 staţiuni dacice cu astfel de piese, dar numărul
lor este mai mare cit timp nu peste tot s-a găsit doar un singur exemplar. Cum la paftaua în discuţie nu s-a păstrat extremitatea dinspre curea
nu se poate preciza dacă ea aparţine tipului I sau Il14 din grupa gctodacă. Avînd în vedere însă constatarea potrivit căreia plăcile paftalelor
de tip I sînt mai mari decit cele ale tipului următor, cea de la Căpîlna
ar aparţine mai dregrabă tipului I. Ornamentul este local.
Dincolo de provenienţa sud-vestică a paftalelor de tip I obesrvăm
numărul lor mare în cetatea de la Craiva 75 , ceea ce constituie un argument în plus pentru confecţionarea acolo a unor astfel de piese. Şi dacă
,.orizontul cronologic" acoperă sec. I î.e.n., nu e mai puţin adevărat că
ele au putut fi utilizate şi în veacul următor cum, de altminteri, o dovedeşte chiar piesa de la Căpîlna ajunsă în locul de depozitare a „deşeuri
lor" abia după desfiinţarea intrării secundare în cetate, adică la începutul
sec. II e.n.
Pandantiv (fig. 94/4) din foaie subţire de bronz, fragmentar, decorat
cu nervură mediană în relief şi avînd în partea superioară orificiul pentru
suspendare. Muzeul Unirii A. Iulia (inv. D 4641). Se datează pe durata
funcţionării cetăţii.

Inel-spirală

(fig. 94/6) din

sîrmă

de bronz

plan-convexă

în

secţiune.

12 J. Todorovic, Kelti u jugoistocnoj Evropi, Beograd, 1%8, p. 61 şi pl. XXV/5-6;
idem, Skordisci, Istorija i kultura, 1974, p. 247-248 şi fig. 4 (p. 15), 22 (p. 41).
73 M. Babeş, Paftalele latene tîrzii din sud-estul Europei, în SCIV A, 34, 3.
1983, p. 214-215, 218.
" Idem, op. cit., p, 199-202.
1s Informaţii V. Moga (6-7 piese).
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Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. Se datează la începutul
secolului II e.n. pentru că provine din umplutura intrării secundare.
Inel-spirală (fig. 94/15) de acelaşi fel cu precedentul şi cu aceeaşi
datare. Muzeul de istorie al Transilvaniei, Clu~-Napoca.
Inel-spirală (fig. 94/9) din sîrmă de argint dreptunghiulară în secţiune. Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. Se datează pe
durata de funcţionare a cetăţii.
Inel-spirală (fig. 94/11) din acelaşi fel de sîrmă, păstrat în acelaşi
loc şi avînd aceeaşi datare.
Inel (fig. 94/7) de argint, din sîrmă cu secţiune triunghiulară; capetele sînt aplatizate, petrecute şi sudate. Muzeul de istorie al Transilvaniei,
Cluj-Napoca. Aceeaşi datare ca la precedentul.
Inel (fig. 94/10) fragmentar, din bandă de argint convexă. Muzeul
Sebeş. Aceeaşi datare.
Ambele inele au forme insolite dar apartenenţa lor la stratul dacic
din cetate este incontestabilă încît am fost obligaţi să le luăm ca atare.
Piesă (fig. 95/14) de bronz cu întrebuinţare necunoscută. Are corpul
dreptunghiular în secţiune şi subţiat spre cele două capete dintre care
unul este lăţit şi rupt, iar celălalt se termină într-un buton. La fiecare
dintre ele se află un decor din linii incizate. Muzeul de istohe al Transilvaniei, Cluj-Napoca. Se datează pe durata de funcţionare a cetăţii.
Colier(?) torsionat obţinut prin răsucirea mai multor fire de sîrmă
de bronz(?); la capete are ,ochiuri"76.
Din categoria pieselor cu dublu rol - utilitar şi de podoabă - cele
mai numeroase sînt fibulele, păstrate întregi şi fragmentare. Ele au fost
confecţionate din fier, bronz şi argint dar socotim utilă prezentarea lor
mai ales pe tipuri şi abia în al doilea rînd în funcţie de metal.
Fibulă (fig. 95/1) de fier fragmentară şi puternic corodată de tip
I:.atene tîrziu. Muzeul Unirii A. Iulia. Datările pot oscila dar în mod
obişnuit se încadrează în sec. î.e.n.s1 chiar dacă în alte locuri sînt mult
prelungite7s.
Fibulă-linguriţă (fig. 96/1) din argint, fără resort şi arc. Pe picior
sfnt incizate două linii. Muzeul de istorie al Transidvaniei, Cluj-Napoca.
Acest tip este foarte frecvent în Dacia incît ne limităm să trimitem doar
la două analogii, anume la Craiva1s şi Sighişoara 80 • Se datează la începutul sec. I e.n.
Fibulă-linguriţă (fig. 96/2) din argint, fragmentară, cu decor din
linii pe picior. Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. De acelaşi
lip cu precedenta şi cu aceeaşi datare.
Fibulă-linguriţă (fig. 96/3) din argint, relativ bine păstrată, dar fără
resort şi ac, ambele dezlipite. Decorul constă tot din linii incizate. Acelaşi
tip ca la precedenta şi aceeaşi datare.
e M. Macrea, op. cit., p. 20, fig. 5 sus.
VI. Zirra, op. cit., p. 224-225 (exemplarele de la Padqa, în Oltenia, şi
Zimnicea).
1a A. K. Ambroz, Fibulî juga evropeUikf>i ciasti SSSR (li v. do n.e. - li v.n.e.).
Moscova, 1966, p. 22 şi pl. 3/10.
78 I. Berciu,. Al. Popa şi H. Daicoviciu, op. cit., p. 138 _şi fig. 33 c/26.
80 K. Horedt C. Seraphin, op. cit., p. 81 şi fig. 63/21; cf. L. Lerat şi colab .•
J.es fibules d'Alesia dans les Musees d'AZise-Sainte Reine, 1979, p. 19-~0, nr. 28-30.
7

77
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Fibulă-linguriţă

(fig. 96/4) din argint, fragmentară, cu portagrafa
cu linii incizate; pe picior o nervură în relief, iar
la extremitatea lui două nervuri circulare şi un buton conic. Este de
notat că miezul piciorului ca şi al butonului terminal au fost confecţio
nate dintr-un aliaj ce' conţine mult cupru şi foarte puţin argint, iar
peste el s-a aplicat o tablă de argint de bună calitate, foarte subţire şi
perfect sudată. Acelaşi procedeu a mai fost remarcat pe cîteva piese din
tezaurul de la Şărmăşag şi a fost pus în legătură cu criza de argint din
Dacia din sec. I î.e.n. 8 1. Muzeul Sebeş, inv. 4237. Ajurarea piciorului nu
modifică datarea piesei. De altminteri şi în alte locuri, ca de pildă la
Sighişoaras2 şi Hetiurs3 au apărut fibule de ambele feluri.
Fibulă-linguriţă provenită din săpăturile mai vechi84 despre care nu
putem preciza dacă avea portagrafa ajurată sau nu.
Fibulă (fig. 96/7) din bronz, cu picior lat, ajurat, terminat în „buton" şi cu balama. Muzeul de istorie al Transilvaniei, Gluj-Napoca. Reprezintă probabil o variantă locală (în sens zonal) a fibulelor de tip
Aucissa, databile în mod obişnuit în timpul Imperiului roman timpuriu;
cele evoluate, cu „grilaj" continuă pe toată durata sec. I e.n. şi chiar la
începutul celui următorss.
Fibulă (fig. 96/11) din bronz, cu piciorul lat, ajurat, cu nervură
transversală, terminat în buton şi cu balama. Muzeul de istorie al Transilvaniei, Oluj-Napoca. Practic ea constituie tot o variantă a tipului
Aucissa şi, ca urmare, datarea ar trebui să fie aceeaşi. Locul de descoperire (umplutura intrării secundare) indică însă începutul secolului II
ceea ce demonstrează din nou, dacă mai era nevoie, că perioada de „producere" a fibulelor este mult mai restrînsă decît aceea de folosinţă,
Fibulă (fig. 95/3) din bronz, fragmentară. Muzeul Sebeş, inv. 3787.
Reprezintă o variantă a fibulelor de tip Nauheim, datate în mod obişnuit
la mijlocul secolului I e.n.se. Descoperirea ei în turnul porţii ne îndeamnă
să-i prelungim perioada de întrebuinţare pînă la începutul veacului urajurată şi pecorată

mător.

Fibulă (fig. 96/5) fragmentară de bronz cu piciorul lăţit spre resort.
Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. Reprezintă o variantă
a fibulelor de tip Nauheim, databile în perioada 50 î.e.n. - Tiberius/
Nero 87 , încît ar putea reprezenta un produs local (desigur tot în sens
zonal).
Fibulă (fig. 96/9) de bronz cu caracteristicile similare" pr~redentef:'
dar mai bine păstrată. Constituie tot o variantă „locală" a fibulei de
tip Nauheim şi are aceeaşi datare.
,
Fibulă (fig. 96/7) de bronz cu resort lat şi cu spira resortului învîrtită după picior; cel din urmă este triunghilar în secţiune şi se îngus-

e1 I. Glodariu, Tezaurul dacic de la Şiirmăşag, ln ActaMN, V, 1968, p. 409,
411, 41J, 415, 418.
82 K. Horedt C. Seraphin, op. cit., p. 81 şi fig. 64/25.
81 E. Patek, Verbreitung und Herkunft dar romischen Fibeltypen in Pannonien,
în Diss Pann, II, 19, 1942, pl. I/1-2.
84 M. l\lacrea, op. cit., p. 20, fig. 5.
as E. Patek, op. cit., p. 107 şi pl. V/13; E. Riha, Die romischen Fibeln aus Augst
und Kaiseraugst, 1979, p. 121-122, tip 5.4, pl. 28/742, 745.
86 E. Riha, op. cit., p. 55, tip 1.1.2, pl. 1/5.
a1 E. Riha, op. cit., p. 55, tip 1.1.1, pl. 1/1-2; L. Lerat şi colab., op. cit., p. 15.
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tează

spre eapătul inferior. Muzeul de istorie al Transilvaniei, ClujNapoca. O fibulă identică pe teritoriul Daciei nu cunoaştem. Totodată
este evident că ea aparţine schemei Latene tîrzii. Cu excepţia spirei
invîrtită pe picior fibula are analogii în acelea din tezaurele dacice de la
Cerbăl şi Ghelniţass, Sîncrăieni 89 , Şărmăşag 90 . Particularitatea de la resort
să constituie un indiciu pentru prelungirea datării si în sec. I e.n.?
Fibulă (fig. 96112; Pl. IX) de bronz în formă de roată, cu balama.
Discul perfect rotund are trei inele în relief, patru petale ajurate şi un
orificiu circular central. Intre petale se află, de asemenea, cîte un cerc
in relief. In cercurile formate de inelele în relief se află pastă de sticlă:
în cel exterior de culoare gălbuie, iar în următorul ca şi în cerculeţele
dintre petale, de culoare albastră. Agrafa a dispărut dar este evident că
se prindea în balama. Muzeul Sebeş. O fibulă identică nu am întîlnit
in literatura de specialitate care ne-a stat la dispoziţie. !n schimb, cea în
discuţie face parte din seria de fibule în formă de roată, fără pastă de
sticlă, datate Glaudius-Nero sau Nero-Flavi 9 1 şi din acelea cu pastă de
sticlă dar fără perforaţii, datate la mijlocul secolului I e.n. 92 • în alte zone
fibulele cu email şi perforaţii se datează din a doua jumătate a secolului
[ e.n. plnă inclusiv la începutul secolului următor 93 . Forma celor din
urmă, ca şi datarea sînt mai apropiate de ale exemplarului în discuţie.
Fibulă (fig. 95/9) de bronz, fragmentară, cu „Rod" pe picior, Muzeul
de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. Şi acest e:x:emplar reprezintă o
variantă, probabil a fibulelor de tip arbaletă, care au însă piciorul scurt
şi se datează în perioada Augustus a doua jumăta:c a secolului I e.n.'' 4 •
In alte zone fibule asemănătoare sînt datate în secolul I e.n. si chiar în
H e.n. 95 • Oricum cea în discuţie nu depăşeşte, ca perioadă d~ utilizare,
începutul secolului II e.n.
Fibulă (fig. 95/4) de bronz, fragmentară. Muzeul Unirii A. Iulia (inv.
D. 4642). Face parte din categoria aşa-numitelor „fibule soldăţeşti", databile la sfîrşitul secolului I e.n. şi în prima jumătate a veacului urmă
tor96, in cazul de faţă numai pînă inclusiv la începutul secolului II e.n.
De altminteri ele sint frecvente şi în Dacia Incit trimitem doar la exemplarele descoperite la Craiva97 •
Fibulă (fig. 95/5) de bronz, fragmentară. Muzeul Unirii A. Iulia
(inv. D. 4643). Are aceleaşi caracteristici ·generale ca şi precedenta incit
datarea este identică.
Fibulă (fig. 95/6) de bronz, relativ bine păstrată. Muzeul Unirii
A. Iulia (inv. D. 4644). Reprezintă o variantă a celor precedente încît şi
datarea este aceeaşi.
" 8 N. Fettich, Archiiologische Beitrăne zur Geschichte · der sarmatisch dakischen Beziehungen, în ActaArchBp, III, 1953, p. 156, 157, pl. XXVII/6, XXVIII/5-6.
89 D. Popescu, Le tresor dace cL:• Sîncrăienei, în Dacia, N. S., II, 1958, p. 181,
fig. 23/3, 24/3; idem, Inventaria Arclweologica, fasc. 3, 1967, fig. 18.
90 I. Glodariu, op. cit., p. 411, m. 11, p. 415 şi fig. 2/8, 4/6.
9 1 E. Riha, op. cit„ p. 183-184, tip 7.6, pl. 59/1555, 1557.
t12 Idem, op. cit., p. 181, tip 7.3.1 'ii pl. 57/1519-1520, 1521; cf. L. Lerat şi co'lab.,
~p. cit., p. 60-61.
93 A. K. Ambroz, op. cit., p. 31-32 şi pl. 14/17.
94 E. Riha, op. cit., p. 62, tip 1.8 'ii pl. 3/134.
95 A. K. Ambroe, op. cit., p. 24 ~i pl. 4/2.
86 E. Riha, op. cit., p. 61, tip 1.6.2, pl. 3/112-113.
f7 I. Be1·ciu, Al. Popa şi H. Daicoviciu, op. ctt., p. 138 şi fig. 33 c/21, 25, 29-30.
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Fibulă (fig. 95/7) de fier, fragmentară. Muzeul Unirii A. Iulia (inv.
D. 4645). Caracteristicile o apropie de acelea ale precedentei înctt este
de presupus că ea a fost confecţionată avînd ca model aşa-zisele „fibule
soldăţeşti".
_
Fibulă (fig. 95/12) de bronz, fragmentară, Muzeul Unirii A. Iulia
(inv. D. 4646). Este cvasiidentică primelor două exemplare din această
categorie încît şi datarea e aceeaşi.
Fibulă (fig. 95/8) fragmentară, de bronz. Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. Face parte din aceeaşi categorie, dar altă variantă
şi se datează la sfîrşitul secolului I e.n. 98 . După unele păreri, utilizarea
ei ar continua pînă către sfîrşitul sec. II sau chiar pînă la începutul
sec. III 99 • Oricum, în cazul de faţă - şi nu numai din considerente de
ordin arheologic - este de preferat prima datare, cu o prelungire pînă
inclusiv la începutul secolului următor.
Fibulă (fig. 95/15) de fier puternic corodată, păstrată fragmentar.
Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. ln ciuda stării sale precare de conservare este de domeniul evidenţei că a avut drept model
aşa-zisele „fibule soldăţeşti". Mai mult, descoperirea ei în umplutura de
la intrarea secundară îi asigură datarea la începutul secolului II e.n.
Fibule (fig. 95/10-11, 13; 96/6, 10) fragmentare, de bronz, nedeterminabile cit timp li s-a păstrat doar agrafa. Toate se păstrează în Muzeul
Unirii A. Iulia (inv. D. 4647-4651).
Fibulă fragmentară, probabil din bronz, din vechile săpături; azi
rătăcită. După fotografia profilului ei 1 00 pare să facă parte din categoria
fibulelor de tip Aucissa, databile în perioada Augustus - mijlocul secolului I e.n. 101 •

3. ALTE CATEGORU DE MATERIALE ARHEOLOGICE
ln acest capitol au fost incluse - cu o excepţie - ustensilele, obiectele de întrebuinţare curentă şi de podoabă confecţionate din alte materii
prime decît metalul şi argila, cele din urmă tratate în capitolele anterioaFe. Excepţia - menţionată priveşte creuzetele, modelate tot din lut,
dar într-o compoziţie menită să le asigure rezistenţa la temperatura bronzului fluid.
A. Ustensile din

piatră

Ele constau din două categorii de obiecte: cuţile sau pietrele de
ascuţit şi rîşniţele rotative, primele confecţionate mumai din piatră, celelalte din piatră cu adaosuri din fier şi lemn.
Cuţi (fig. 75/1, 3-4; 81/17) fragmentare, din gresie nisipoasă, de
formă paralelipipedică cu muchiile şi capetele rotunjite. Muzeul Unirii
A. Iulia (inv. 4653/4-6).
Cuţi (fig. 75/2, 5--6; 81/16) fragmentare, din gresie
secţiune ovală. Muzeul Unirii A. Ialia (inv. D. 4643/1-3).
E. Riha, op. cit., p. 61, tip 1.6.4, J>l. 3/128.
E. Patek, op. cit., p. 129-130, pl. XXV/1.
100 M. Macrea, op. cit., p. 20, fii. 5 dreapta.
201 E. Riha, op. cit., p. 115, tip 5.2.1-3, pl. 27.

98
99

I - Cetatea dacici de Iii Clpllaa
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nisipoasă,

cu

Cute (fig. Pl. VIIl/5) fragmentară, din gresie nisipoasă, iniţial cu secţiunea rotundă sau ovală, acum şi cu cîteva faţete rezultate după întrebuinţare. Muzeul Unirii A. Iulia, inv. D 537.
Numărul cuţilor descoperite în cuprinsul cetăţii, toate confecţionate
din aceeaşi gresie nisipoasă şi fragmentare, se ridică la cîteva zeci de

exemplare. Majoritatea o formează cele de dimensiuni mici şi mijlocii,
adică acelea folosite în mod obişnuit pentru ascuţirea ustensilelor tăioase
casnice şi pentru arme. Bună parte dintre ele sînt uzate inegal, vălurit,
dovadă că erau întrebuinţate mai ales la ascuţirea pieselor mici. Doar
cîteva astfel de pietre de ascuţit - păstrate însă în stare de conservare
precară erau de mari dimensiuni şi evident tocite albiat, ceea ce demonstrează că serveau mai ales pentru ascuţirea topoarelor şi bardelor.
Cum s-a menţionat, roca din care s-au confecţionat este aceeaşi, dar
ea nu există în apropierea Căpîlnei. Deci a fost procurată din altă zonă,
foarte probabil sub formă de piese gata prelucrate. Incheind, subliniem
din nou numărul considerabil al acestor ustensile, disproporţionat în
raport cu descoperirile de piese similare din alte cetăţi dacice.
Rîşniţă (fig. 79/1) incompletă, din tuf de andezit piroxenic. S-a păs
trat doar piesa inferioară, fixă (meta), cu suprafaţa activă, conică, spartă
pe unele porţiuni şi fără ştiftul de fier ce servea ca ax pentru învîrtirea
părţii superioare. Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca.
Rîşniţă (Pl. VIII/8) incompletă, din tuf de andezit piroxenic. Reprezintă partea inferioară, ciobită pe alocuri pe muchia suprafeţei active
şi fără ştiftul de fier. Muzeul Sebeş, inv. 1210.
Rîşniţă (Pl. VIII/7 sus) incompletă, din tuf de andezit piroxenic. S-a
păstrat partea superioară, mobilă (catillus), de forma tronconică obiş
nuită, cu două adîncituri conice: cea de sus cu vîrful în jos şi mărginită
de o bordură, cea de jos scobită cu vîrful în sus şi, evident, fără bordură.
In cavitatea superioară se văd încă orificiile pentru fixarea bucşei de
metal ce se învîrte în jurul ştiftului fixat în meta. Lateral există orificiul pentru mînerul de lemn cu ajutorul căruia era învtrtită. Muzeul
Sebeş, inventar 3925102.
Rîşniţă (Pl. VIII/7 jos) incompletă, din tuf de andezit piroxenic. Se
păstrează doar meta care are aceleaşi caracteristici cu piesele similare
de mai sus. Lipseşte şi de această dată şiftul de fier. Muzeul Sebeş, inventar 3926 (sic!poa.
Pieselor de mai sus li se adaugă alte cinci întru totul similare, dar
păstrate într-o stare de conservare precară, ca şi unele fragmente mici
provenite de la rişniţe sparte. Subliniem şi de astă dată numărul relativ
mare al rîşniţelor de aici în comparaţie cu descoperirile similare din alte
cetăţi dacice.
Materia primă din care au fost confecţionate este aceeaşi cu a exemplarelor răspîndite pe aproape tot cuprinsul Daciei. S-a utilizat cu precă
dere - excepţiile sînt mai mult decît rare în cazul rîşniţelor de acest
tip - tuful de andezit piroxenic extras din Munţii Gurghiului. Prelucrarea se făcea foarte probabil pe loc şi piesele confecţionate luau drumul aşezărilor şi al fortificaţiilor.
că

102 In pl. VIII/7 asamblarea celor două
piesele provin de la două rîşniţe diferite.
1111 Vezi nota precedentă.

părţi

componente este
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modernă

pentru

Tipul de rîşniţă rotativă existent în cetatea Căpîlnei este larg răs
pîndit în întreaga Dacie şi datat cu precădere pe durata secolelor I î.e.n.1 e.n„ încît pentru analogii, cu titlul de exemplu, trimitem doar la
acelea de la Luncani-Piatra Roşie 1 04 şi Sighişoara-Wietenberg 10~, mai
bine păstrate.
De altminteri, tipul acesta de rîşniţă rotativă poate fi socotit cu
deplin temei drept dacic. In pofida caracteristicilor generale şi a principiului de funcţionare identice cu ale rîşniţelor celtice şi romane aspectul
lor diferit este sesizabil de la prima vedere: cele dintîi sînt mult mai
înalte (în special piesa superioară, catillus), iar celelalte mult mai plate
şi în general cu diametre mai mari.
B. Creuzete
Forma acestor piese este practic identică; variaţiile existente sînt
total nesemnificative. Ele se caracterizează prin aspectul conic, rar cu o
mică aplatizare la fund, prin pereţi groşi în raport cu mărimea recipientului (care oscilează în privinţa înălţimii între 4-6 cm) şi prin buza
retezată drept şi uşor rotunjită (fig. 62/15-18). La Căpîlna s-au descoperit şase piese întregi sau aproape întregi şi mai multe fragmente.
Pereţii vitrifiaţi, ca şi resturile de bronz infiltrate în porii lor nu lasă
nici un fel de îndoială asupra utilizării pe scară largă a acestor recipiente absolut indispensabile pentru bronzieri. Tipul recipientului este
comun pentru întreaga Dacie încît trimiterea la analogii este superfluă.
C. Vase de

sticlă

Toate exemplarele descoperite s-au păstrat în stare fragmentară din
care pricină, cu o singură excepţie, nu se poate preciza nici forma vasului de la care provin.
Vas fragmentar din pastă albastră fără bule de aer. Sticlă suflată.
Muzeul de istorie al Transilvaniei, Gluj-Napoca. In funcţie de calitatea
pastei se datează în secolul I î.e.n.1os.
Vas fragmentar (fragmentul provine de la buză), probabil un pahar
din pastă gălbuie, semitransparentă. Forma a fost obţinută prin presare.
Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. Se datează în prima jumă
tate a secolului I e.n.
Vase fragmentare (circa 9-10) din pastă galben-verzuie sau cu tentă
albăstruie. Sticlă suflată. Muzeul de isorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca.
Se datează în secolul I e.n.101.
Toate cele aproximativ 11-12 vase de sticlă ale căror fragmente au
fost tocmai menţionate provin foarte probabil din Italia ca, de altminteri,
majoritatea vaselor similare descoperite pe teritoriul Daciei. Remarcăm
absenţa fragmentelor de vase miile fiori.
104 C. Daicoviciu, Cetatea dacică
de la Piatra Roşie, 1954, p. 80-81
pl. XIII/12-13.
105 K. Horedt C. Seraphin, op. cit., p. 41 şi fig. 7/1-4.
100 I. Glodariu, Relaţii comerciale, p. 245, nr. 4 a.
101 Idem, op. cit., p. 245, nr. 4 b.
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şi

D. Obiecte de podoabă din sticlă şi încrustate cu sticltl
Piesele din această categorie sînt extrem de puţine şi practic. nesemnificative pentru încadrarea cronologică a cetăţii.
Brăţară (fig. 94/8) fragmentară din pastă de sticlă albastră, decorată cu aplicaţii galbene. Muzeul de istorie al Transilvaniei, Ouj-Napoca.
Piesele de acest gen, aproape toate fragmentare, provin din lumea celtică,
unde se datează în faza tîrzie, corespunzătoare cunoscutelor oppida 108 .
ln Dacia ele apar sporadic şi în mod obişnuit aparţin secolului I î.e.n.
Mărgea (fig. 94/2) din pastă de sticlă maronie cu ochi albi cu punct
albastru. Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. Astfel de măr
gele, tot de origine celtică, în al căror mediu se datează începînd din
sec. III î.e.n. şi pînă în perioada Larene tîrzie, au în Dacia datări mai
recente începînd din sec. II î.e.n., dar totdeauna în funcţie de contextul
în care au fost descoperite. ln cazul de faţă datarea acoperă perioada de
funcţionare a cetăţii.
Mărgea (fig. 94/1) încrustată cu ochi din pastă de sticlă alb cu galben.
Muzeul de istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca. Aceeaşi datare ca la precedenta.
Mărgea din pastă de sticlă, fără alte precizări, provenită din săpă
turile mai vechi109. Aceeaşi datare.
Credem potrivit ca în acest context să menţionăm încă o mărgea
(fig. 94/5), de aceeaşi mărime cu precedentele, dar confecţionată din lut
ars, de culoare maronie, decorată cu adînci caneluri verticale.
Numărul redus al obiectelor de podoabă din sticlă descoperite la
Căpîlna nu trebuie să surprindă dacă avem în vedere caracterul staţiunii
(cetate) şi purtarea unor asemenea bijuterii de femei.
4. MONEDE

ln primele campanii de săpăuri arheologice din anii 1939 şi 1942
executate la cetatea dacică de la Căpîlnan° s-au descoperit 28 de monede
romane de argint, găsite. atît în interiorul, cît şi în jurul turnului-locuinţă.
Recent am depistat, ca provenind de aceeaşi cetate dacică şi din
acelaşi loc 111, un denar de la C. Claudius Pulcher (nr. 4), aflat printre
vechile colecţii ale Muzeului Unirii din Alba Iulia şi un altul, de la
/,. Thorius Balbus (nr. 6), achiziţionat de către Muzeul din Sebeş, în
anul 1967. De asemenea, cu ocazia ultimelor cercetări arQeologice din
anul 1984, a mai fost descoperit un as foarte tocit emis probabil în secolele II-I î.e.n. sau chiar în primii ani ai secolului I e.n.
tos Vezi, de pi'ldă, J. Todorovic, Kelti u jugoistocno; Evropi, 1968, p. 59 (cu
bibliografia relativ recentă).
11111 M. Macrea, op. cit., p. 20, fig. 5 sus.
110 M. Macrea, I. Berciu, op. cit„ p. 226-227; M. Macrea, op. cit., p. 21; V.
Pavel şi I. Berciu, în StComSibiu, 18, 1974, p. 115-124; menţiunea mai veche, din
ArcErt, XXVI, 1!106, p. 355, în legătură cu descoperirile de monede republicane şi
imperiale, între care şi una-două de la Nerva, nu poate fi controlată pentru că
monedele s-au pierdut.
111 Informaţia I. Berciu.
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Prezentăm

in continuare descrierea

cronologică

a acestor monede:

l. C. Plutius
AR t 3,66 g; 19,5 mm. Grueber 112, 446, Italia, anii 150-125; Sydenham113, 410, Roma, anii 137-136; Crawfordll4, 278/1, Roma, anul 121.
2. Cn. Domitius Ahenobarbus
ATI: ---+ 3,49 g; 19 mm. Cf. Grueber, 490, Italia, anii 124-123; cf. Sydenham, 535, Italia nordică, anii 108-107; cf. Crawford, 285/1, Roma,
anul 116 sau Jl5. Pe avers, profilul Romei este barbarizat şi aplati3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

zat. Pe revers, corpurile cailor sînt redate disproporţionat, iar picioarele cailor, aplatizate.
Anonim
AR+- 3,56 g; 19,5 mm. Grueber, 562, Italia anii 93-92; Sydenham,
530, Italia centrală, anii 110-108; Crawford, 287 /1, Roma, anul 115
sau 114.
C. Claudius Pulcher
AR+- 3,81 g; 19,2 mm. Grueber, 1288, Roma, anul 81; Sydenham,
569, Roma, anul 106; Orawford, 300/1, Roma, anul 110 sau 109.
L. Flaminius Cilo
AR .t. 3,59 g; 18,5 mm. Grueber, 537, Italia, anii 93-92; Sydenham, 540, Italia nordică, anii 106-105; Crawford, 302/1, Roma, anul
109 sau 108.
L. Thorius Balbus
AR t 3,51 g; 22 mm. Grueber, 1634, Roma, anul 90; Sydenham, 598,
Italia nordică(?), anii 100-95; Crawford, 316/1, Roma, anul 105.
M. Lucilius Rufus
AR .i. 3,57 g; 21,3 mm. Cf. Grueber, 1613, Roma, anul 90; cf. Sydenham, Italia nordică(?), 599, anii 100-95; cf. Crawford, 324/1,
Roma, anul 101. Pe avers, profilul Romei este barbarizat, iar efigia,
parţial deteriorată. Pe revers, corpul Victoriei este relativ mai mare
în comparaţie cu cel de pe monedele originale.
P. Servilius Rullus
AR J. 3,63 gr; 18,8 mm. Grueber, 1672, Roma, anul 84; Sydenham,
601, Italia nordică, anii 100-95; Crawford, 328/1, Roma, anul 100.
C. Vibius Pansa
AR -+ 3,25 g; 18 mm. Cf. Gru.eber, 2262, Roma, anul 87; Cf. Sydenham, 684, monetăria auxiliară italiană B, anii 89-88; ci. Crawford, 342/5 b, Roma, anul 90. Atît capul lui Apollo, pe avers, cit şi
Minerva in quadrigă, pe revers, sînt redate aplatizat.
L. Titurius Sabinus
AR +- 2,99 g; 18,5 mm. Cf. Grueber, 2328, Roma, anul 87; d. Sydenham, 699, Roma, anul 88; cf. Crawford, 344/2 b, Roma, anul 89.
Reprezentările de pe avers şi revers sînt aplatizate şi micşorate faţă
de cele de pe piesele originale.

112 H. A. Grueber, Coitu of the Roman Republic in the British Museum,
Londra, 1910, 3. vol.
m E. A. Sydenham, The Coinage of the Roman Republic, Londra, 1952.
1u M. H. Crawford, Roman Republican Coinage, Combridge, 1974.
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11. L. Iuliu.! Bursio
AR -+ 3,40 g; 20 mm. Pe avers, un simbol (arc?) iar pe revers, numeralul XIIII, deasupra quadrigii. Cf. Grueber, 2512-2548, Roma,
anul 85; Sydenham, 728 b, monetăria auxiliară italiană B, anul 83;
Crawford, 352/1 c, Roma, anul 85.
12. Mn. Fonteius
AR ~ 2,93 g; 20 mm. Cf. Grueber, 2476, Roma, anul 85; cf. Sydenham, 724, · monetăria auxiliară italiană B, anul 84; cf. Crawford,
353/1 a, Roma, anul 85. Pe avers capul lui Apollo este aplatizat ~i
cu buclele redate rigid, iar pe revers capul lui Gupidon este foarte
mult micşorat.
13. C. Licinius Macer
AR l 2,92 g; 19,7 nun. Cf. Grueber, 2467, Roma, anul 85; cf. Sydenham, 732, monetăria auxiliară italiană, B, anul 83; cf. Crawford,
354/1, Roma, anul 84. Reprezentările de pe avers şi revers sînt aplatizate şi micşorate.
14. idem
AR +- 3,50 g; 20,7 mm. Cf. Grueber, 2467. Roma anul 85; cf. Sydenham, 732, monetăria auxiliară italiană B, anul 83; cf. Crawford,
354/1, Roma, anul 84. Pe avers bustul lui Apollo este aplatizat şi
barbarizat.
15. Q. Antonius Balbus
AR ,J. 3,02 g; 17,7 mm. Cf. Grueber, 462, Est, anul 82; cf. Sydenham,
742 b, monetăria auxiliară italiană B, anul 81; cf. Craword, 364/1 d,
Roma, anii 83-82. Pe avers profilul lui Jupiter este uşor barbarizat, iar pe revers, Minerva în quadrigă este schematizată şi aplatizată.

16. L. Manlius, L. Cotnelius Sulla
AR JL' 3,70 g; 16,5 nun. Grueber, 462, Est. anii 82-81; Sydenham,
759, monetărie estică, anii 82-81; Grawford, 367/3, monetărie itinerantă, anul 82.
17. M. Volteius
AR ,J. 3,34 g; 17 mm. Cu altar(?) pe avers şi literă(?) pe revers. Cf.
Grueber, 3202, Roma, anul 78; cf. Sydenham, 777, Roma, anul 76;
cf. Crawford, 385/4, Roma, anul 78. Reprezentările de pe avers şi

revers sînt aplatizate,

şterse şi uşor

erodate.

18. L. Cassius Longinus
AR .J. 3,29 g; 18,8 mm. Grueber, 3152, Roma, anul 78; Sydenham,
779, Roma, anul 76; Crawford, 386/1, Roma anul 78.
19. L. Lucretius Trio
AR ,J. 3,47 g; 18,8 mm. Pe avers numeralul XVIIII. Cf. Grueber,
3249, dar cu numeralul XVIII; Sydenham, 784, Roma, anul 74; Crawford, 390/2, Roma, anul 76.

20. L. Furius Brocchus
AR +- 3,67 g; 18,7 mm. Grueber, 3896, Roma, anul 55; Sydenham,
902, Roma, anul 61, Orawford, 414/1, Roma, anul 63.
21. Paullus Aemilius Lepidus Scribonius Libo
AR i 3,40 g; 19,5 mm. Gg. Grueber, 3383, Roma, anul 71; cf. Sydenham, 927, Roma, anul 55; cf. Crawford, 417 /1 a, Roma, anul 62.
Pe avers capul Concordiei este uşor teşit, aplatizat şi şters.
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22. C. Iulius Caesar
AR ~ 3,41 g; 18 mm. Cf. Grueber, 27, Gallia, anii 50-4Q; cf. Sydenham, 1006, Gallia, anii 54-51; cf. Crawford, 443), monetărie
itinerantă, anii 49-48. Emblemele pontificale sînt schematizate şi
aplatizate, iar corpul elefantului, disproporţionat.
23. C. Considius Paetus
AR t 3,02 g; 19,5 mm. Of. Grueber, 4083, Roma, anul 45; cf. Sydenham, 990 a, Roma, anul 45; cf. Crawford, 465/1 b, Roma, anul 46.
Ambele reprezentări sînt şterse, aplatizate şi puţin mişcate.
24. L. Valerius Acisculus
AR i 4,05 g; 17,7 mm. Grueber. 4105, Roma, anul 45; Sydenham,
999, Roma, anul 45; Crawford, 474/2 a, Roma, anul 45.
25. Petillius Capitolinus
AR ~ 3,51 g; 17,7 mm. Grueber, 4217, Roma, anul 40; Sydenham,
1150, Roma, anul 37; Crawford, 487/2 a, Roma, anul 45.
26. Q. Caepio Brutus, L. Sestius
AR /' 3,69 g; 18,8 mm. Cf. Grueber, 41, Est, anii 43-42; cf. Sydenharn, 1290, Grecia, anii 43-42; cf. Crawford, 502/2, monetărie itinerantă, anii 43-42. Pe revers tripodul este redat cu stîngăcie, iar
coada ciocanului e arcuită.
27. Brutus, L. Plaetorius Cestianus
Bronz argintat t 2,83 g; 19 mm. Gf. Grueber, 68, Est, anii 43-42;
cf. Sydenham, 1301, Grecia, anii 43-42; cf. Crawford, 508/3, monetărie intinerantă, anii 43-42. Reprezentările de pe avers şi revers
sînt barbarizate. Miezul de bronz este vizibil, moneda fiind deteriorată în secţiune.
28. Octavianus
AR t 3,46 g; 17 mm. Cf. Grueber, 116, Gallia, anul 36; cf. Sydenham, 1334, Galia, anul 36; cf. Crawford, 538/1, monetărie itinerantă,
anul 37. Atît capul lui Octavian, cit şi emblemele pontificale, sînt
redate cu stîngăcie.
29. Imitaţie
AR +- 4,65 g; 18,8 mm.
Av. Capul Dianei barbarizat spre dreapta. In spate, un trident în
locul tolbei cu săgeţi. Cerc perlat neregulat.
• Of. C. Hosidius Geta, Grueber, 3388, Roma, anul 71; Sydenham, 904,
monetărie provincială italiană, anul 60; Crawford, 407 /1, Roma, anul
68.
Rv. Reprezentarea barbarizată a dioscurilor spre dreapta.
30. Augustus
AR t 3,18 g; 19 mm. rucus, I, 98, Roma, anul 18.
31. Monedă romană neprecizată
AE. 4,88 g; 21 mm. Moneda este ilizibilă, fiind foarte tocită şi trecută prin foc. Emisă în secolele U-I i.e.n. sau probabil în primii
ani ai secolului I e.n.

Monedele descoperite la cetatea dacică de la Căpîlna se eşalonează
cronologic intre anii 121 şi 37 i.e.n., după Crawford, pentru piesele repuus Roman Imperial Coinage, Londra, 1924-1Y82, Q voi..
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blicane şi a:nul 18 î.e.n., după RIC, pentru exemplarul aparţinînd epocii
lui Augustus. Moneda de bronz, nedeterminabilă din pricina uzurii şi a
urmelor de arsură, pare totuşi a nu fi emisă mai tîrziu de primii ani ai
secolului I e.n.
A vînd în vedere că aceste monede au fost găsite în interiorul şi în
jurul turnului-locuinţă, este posibil ca ele să fi alcătuit iniţial un tezaur,
ascuns în incinta bastionului şi să se fi împrăştiat cu ocazia incendiului
ce a mistuit cetatea în epoca războaielor daco-romanens.
Un alt argument in sprijinul acestei idei l-ar putea constitui şi
modul de repartiţie al monedelor respective pe decenii (Fig. 97 /1). Se
observă că majoritatea pieselor au fost emise în deceniile 2 (8 e::.::emplare)
şi 6 (6 exemplare), situaţie cunoscută şi in alte tezaure din România 117 , cit
şi din Bulgaria, Cehoslovacia, Italia sau Spaniaus.
In şirul acestor monede întîlnim trei variante faţă de catalogul lui
Grueber: un denar de la L. Julius Bursio (nr. 11), cu un simbol (arc?) pe
avers şi cu numeralul XIIII pe revers, deasupra quadrigii (cf. Grueber,
2512-2548), un altul de la L. Lucretius Trio (nr. 19), cu numeralul
!XVIIII pe avers, în loc de XVIII, cf. Grueber, 3249 şi o copie după un
denar de la M. Volteius (nr. 17), cu un simbol (altar?) pe avers şi literă(?)
pe revers, cf. Grueber, 3202.
Referitor la greutatea monedelor în discuţie, menţionăm că aceasta
variază între 2,83 şi 4,65 g. Doar două piese înregistrează valori de 3,70
şi 3,81 g. ln rest, 22 de monede au greutatea cuprinsă între 3,02 )i
3,69 g., patru piese cîntăresc sub 3 g., iar două, peste 4 g. (Fig. 97 /2).
Analizînd acum cu mai multă atenţie monedele ce provin de la
cetatea dacică de la Căpîlna, am depistat în rîndul lor un număr de
15 copii şi o imitaţie, descrise în catalog la nr: 2, 7, 9-10, 12-15, 17,
21-23 şi 26-29. In cazul exemplarelor respective ne-a surprins prezenţa
unor particularităţi stilistice faţă de monedele originale, însoţite uneori
şi de abateri de la greutatea normală de 3,90 g. sau de la diametrul
obişnuit de 20-22 mm110.
Desigur, este posibil ca numărul contrafacerilor prezente printre
aceste piese să depăşească cifra de 16 exemplare, avînd în vedere că un
număr de 26 de monede au greutatea sub 3,70 g. Pentru clarificarea
situaţiei ar fi absolut necesară o determinare corectă a titlului argintului,
singura metodă eficientă de cercetare tn acest sens fiind aceea a activării
cu neutroni120, care însă, din păcate, continuă să fie deosebit de dificilă.
sub aspectul colaborării interdisciplinare.
116 M. Macrea, I. Berciu, op. cit., p. 231; I. Glodariu, Cetatea de la Că]Dîlna în
sistemul defensiv al statului dac, în ActaMN, XX, 1983, p. 59-64.
m B. Mitrea, în SCN, II, 1958, p. 179-180; idem, ln Unitate şi continuitate în
istoria poporului român, Bucureşti, 1968, p. 61; idem, în SCIV, 21, 3, 1970, p. 431-438:
M. Chiţescu, în Dada, N.S., XVI, 1972, p. 303-316; idem, Numismatic Aspects of
the History of the Dacian State. The Roman Republican Coinage in Dacia and GetoDacian Coins of Roman Type, BAR, ser. 112, Oxford, 1981, p. 19.
11e M. Chiţescu, op. cit.
111 Pentru eriterii1e diferenţitriî monedelor contrafăcute de cele originale a
se vedea indeosebi M. Chiţescu, Copii şi imitaţii de denari republicani fn Dacia, In
.111emoria Antiquitatis, III, 1971, p. 209-215; idem, în SCN, VII, 1980, p. 58; idem,
A'umisma•tc Aspects ..., p. 48-52.
1211 Ph. Grierson, Numismatics, Oxford, 1975, p. 149-155.
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Cele 16 exemplare contrafăcute, depistate deocamdată printre monedele de la cetatea dacică de la Căpîlna, sînt executate după prototipuri
emise între anii 116-37 î.e.n., conform cronologiei lui Crawford, repartizîndu-se astfel: 116 î.c.n.: 1 ex.; 101 î.e.n.: 1 ex.; 90-82 î.e.n.: 6 ex.;
78-71 î.e.n.: 2 ex.; 62 î.e.n.: 1 ex.; 49-42 î.e.n.: 4 ex. şi 37 î.e.n.: 1 ~x.
Deducem că majoritatea acestor contrafaceri au fost executate în timpul
lui Burebista, desigur, la date ulterioare anilor de batere ai prototipurilor, dar, ca şi în alte cazuri121, copierea a continuat şi după moartea
acestuia, ca dovadă fiind şi monedele nr. 26-28, emise după originale
din anii 43-37 î.e.n.
!n ceea ce priveşte locul de batere al monedelor pe care le studiem,
constatăm că 25 de exemplare provin din atelierele Romei, patru piese,
din monetării itinerante, iar una, din Gallia. Desigur, această repartiţie
pe ateliere monetare se modifică radical, dacă avem în vedere cele 16
exemplare copiate într-unul dintre atelierele oficiale locale, poate în cel
mai apropiat, de la Tilişca.
Prezenţa unor contrafaceri printre aceste monede nu ni se pare
deloc surprinzătoare. CercetEtrile din ultimii ani au evidenţiat un număr
remarcabil de copii şi imitaţii în cuprinsul tezaurelor descoperite în Dacia,
fa;Jt c~1re explică într-o anumită măsură cantitatea impresionantă de denari
republico.ni în această zonă, comparativ cu teritoriile învecinate 123 •
În cazul în care monedele descoperite la cetatea dacică de la c·1pîlna
ar putea constitui un tezaur, acesta s-ar înscrie în grupa celor 1 î depozite monetare 12 4 cu ultimele emisiuni aparţinînd lui Augustus, dintre care
patru provin de pe teritoriul Transilvaniei: Sf. Gheorghe (Jud. Covasna)'~\
Breaza (corn. Lisa, jud. Braşov)1 26 , Budiu Mic (corn. Crăciuneşti, jud.
Mureş)1~• şi Şpring (jud. Alba)1 2s. Luînd însă în consideraţie exemplarele
contrafc'icute, este posibil ca cea mai recentă monedă să fi fost emisă
ceva mai tîrziu, într-unul dintre atelierele oficiale clin Dacia şi deci acest
eventual tezaur să fi fost ascuns probabil în contextul evenimentelor
premergătoare războaielor daco-romane, războaie în urma c;\ror:1 mcetedz.;1 şi misiunea militar-strategică 1 2 9 a cetăţii dacice de la Căpîlna. Cu
moneda de bronz nedeterminabilă 1 30 nu se poate opera, dar cel puţin
ca perioadă de circulaţie ea trebuie să se înscrie între limitele de funcţionare a cetăţii. !n legătură cu limita inferioară de funcţionare a fortifi121 Gh. Poenaru-Bordea şi C. Ştirbu, în SCN, \", 19îl, p. 2îî-2iG; ::VI. Chiţcscu,
în SCiY, VII, 1980, p. 60 şi 63; idem, Numismatic „4spects .. ., p. 62-69.
122 M. Macrea, în A/SC, II, 1933-1935; N. Lupu, în JNG, XVII, 1967, p. 102-121;
I. H. Cri5an, în Actai'>'IN, VI, 1969, p. 100-101; C. Preda, Monedele yeto-dacilor,
Bucureşti, 1973, p. 3-17-352; M. Chiţescu, op. cit., p. 55-5î.
12a C. Preda, op. cit.; M. Chiţescu, în SCN, VII, 1980, p. 53-îO: idem, in La
-numismatiquc source de l'histoire de l'art ct de l'histoire des idcC's, Bucure-;;ti, 1981,
p. 53-55; idem, Numismatic Aspects .. ., p. 46-61.
121 lVI. Chiţescu, Evenimente politice de la in<:eputul secolului I e.n. din Daci4,
oglindite prin îngropări de tezaure monetare, în SCIV, VI, 19î5, p. 59.
125 Szeke'l.y Z., în SCN, IV, 1968, p. 363-3î2.
126 Gh. Poenaru-Bordea şi C. Ştirbu, în SCN, IV, 1986, p. 363-3î2.
121 I. Winkler, în JNG, lî, 196î, p. H3, nr. 22.
1211 V. Pavel, în Apulum, XVI, 19î8, p. 91-101.
129 I. Glodariu, op. cit.
1u Supra, nr. 31.
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caţiei sînt semnificat~ve, cu toate că s-au pierdut, cele una sau
nede de la Nerva, amintite de Halavats G.131.

5.

SEMINŢE

DE PLANTE

ŞI

două

mo-

OASE DE ANIMALE

Seminţele de plante descoperite în cursul cercetărilor au fost puţine.
păstrat, desigur carbonizate, doar cîteva în încăperea de la parterul
turnului-locuinţă. Altele, probabil existente în antichitate tot acolo, ca
şi în unele dintre barăcile din interiorul cetăţii au fost mistuite de foc

S-au

cu construcţiile care le adăposteau.
Speciile de plante stabilite în urma analizelor sînt următoarelet32:
Triticum monococcum (0,30/o).
Triticum dicoccum (0,20/o).
Horoleum vulgare vulgare (61,30/0).
Panicum miliaceum (3,20/o).
Lens esculenta var. microspermae (0,70/0).
Setaria Italica (23,30/o).
Galium spurium (7 ,40/o).
Papaver somniferum (0,6«r/ 0 ).
Polygonum persicaria (0,10/o).
Polygonum convolvulus (0,70/o).
Polygonum aviculare (0,60/o).
Rumex crispus (0,60;0 ).
Rumex acetosa (0,20/o).
Vicia hirsuta (0,060/o).
- Sinapis sp. (0,20/o).
- Chenopodium album (0,1 Ofo).
- Agrostemma gothago (0,20/o).
Cum se observă, din cele 17 specii doar primele cinci intră în alimentaţia umană. Dar atît speciile de grîu, cît şi meiul şi lintea sînt în cantităţi mici: primele două şi ultima sînt sub un procent, iar meiul abia depăşeşte trei procente. In aceste condiţii apare întrebarea firească dacă
orzul poate fi inclus sau nu în categoria plantelor folosite integral în alimentaţia omului în acest caz concret, cu atît mai mult cu cît majoritatea speciilor sînt plante furajere şi dintre ele Setaria Italica, graminea
originară din Asia şi cultivată anume pentru furaje, are peste 23 de procente. Evident, un răspuns tranşant nu poate fi formulat prin firea lucrurilor dar se impune constatarea potrivit căreia atunci cînd a fost
incendiat turnul-locuinţă, la parterul lui se aflau depozitate mai ales orz
şi plante furajere. Pentru categoria acelora folosite în alimentaţia oamenilor descoperirile de la Găpîlna nu au adus nici un fel de „noutăţi".
In privinţa oaselor de animale, nu s-a procedat la efectuarea de analize detaliate din două motive. Cel dintîi se referă la identificarea certă

împreună

131 Supra, capitolul II, nota B.
132 Determinările aparţin colegului

M. Cîrciumaru de la Institutul de Arheologie
îi mulţumim şi pe această cale. Dsa le-a făcut cunoscute în comunicarea Cercetări paleobotanice în anul 1983 asupra materialului din diferite şantiere
aTheologice de pe teritoriul României, prezentată la Sesiunea de rapoarte de săpături
Bucureşti căruia

arheologice, Alba Iulia, 1984.
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doar a trei specii de animale şi al doilea la imposibilitatea stabilirii procentajelor exacte din pri~ina locurilor unde au fost descoperite resturile
osteologice (fie aruncate în „coridorul" dintre turnul-locuinţă şi zidurile
parament ale stîncii, fie împrăştiate în alte zone din interiorul cetăţii,
inclusiv în umplutura de la intrarea secundară) şi a deranjărilor ulterioare.
Judecînd însă după materialul osteologic găsit în amintitul „coridor"
ş1 în depozitul de resturi menajere de la intrarea secundară, in alimentaţia celor ce au apărat cetatea predominau ovi-caprinele (cam jumătate
din oasele găsite), urmate de porcine (aproximativ o treime) şi de bovine.
Rareori materialul osteologic a:vea urme de ardere la foc deschis, ceea
ce constituie un indiciu pentru consumarea cu precădere a cărnii fierte.
Animalele, indiferent de specia cărora aparţineau, erau mai ales tinere,
adesea ne ajunse la maturitate.
6. INCIZII PE PIATRA
Intre descoperirile insolite din cetatea Căpîlnei figurează două blocuri
de calcar pe faţa exJerioară a cărora au fost incizate, după desene schematice dacă nu naive, animale fantastice sau, în unele cazuri, neîndemînatic executate.
Primul dintre blocuri a fost descoperit în vechile săpături, conduse
de M. Macrea şi I. Berciu, sub dărîmăturile turnului-locuinţă. Era însă
clar că el nu căzuse din zidul amintitului turn ci din zidul-parapet al
stîncii, poate chiar din asizele acestuia care depăşeau nivelul platoului
superior al cetăţii. Blocul din păcate a dispărut încît trebuie urmată descrierea făcută la publicarea lui133.
Faţa externă a blocului, pe care se află desenul incizat, nu a fost
bine finisată în antichitate încît avariile şi corodarea n-au făcut decît să
îngreuieze „descifrarea" desenului (fig. 98). „Prima figură, mai mică, pare
să reprezinte un cal" 134. Cea de a doua, perfect vizibilă şi în ilustraţia
amintită, reprezintă evident un patruped cu gît extrem de lung şi cap
de cabalină. Este un cal, redat neîndemînatic, sau un animal fantastic?
Orice afirmaţie tranşantă în acest caz nu poate fi decît hazardat,-1.
Cel de al doilea bloc de calcar a fost descoperit in situ, încastrat în
a doua asiză a zidului de incintă de pe latura de nord-vest. nu departe
de locul unde acesta cotea spre turnul-locuinţă (fig. 99;1). Faţa externă.
deci cea vizibilă a blocului, este mărginită de un chenar din linii adînc
incizate. Cîmpul din chenar este împărţit în patru spaţii inegale de două
linii intersectate, asemănătoare unui X, ambele cu duct neregulat.
Desenele incizate se află în spaţiile mai mari din stînga şi dreapta. In
spaţiul din stînga sus pare să fie redat sch0matic (sau neîndemînatic)
un cal sau o căprioară; Pl. VII/1 did desen se disting încă bine capul
animalului, linia superioară a gîtului, cele patru picioare, redate prin
tot atîtea linii, şi coada. Sub el, în dreapta, se află un patruped, redat tot
din profil. De la botul acestuia par să continue două antene odată îniaa M. Macrea - I. Berciu, op. cit., p. 229-231. ln fotografia publicată cu acel
prilej (fig. 32) primul dintre animale nu se vede; el era vizibil însă cu ochiul liber
p~

piatră.

m Idem, op. cit., p. 229.
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doite sau pur şi simplu patrupedul ţine în gură ceva nedefinit; coadă nu
are (Pl. Vll/2}.
Spaţiul din dreapta, ceva mai mare decît precedentul, are incizat
din nou un X; hasta care coboară de la stînga la dreapta porneşte de la
capătul superior al hastei primului X separator al spaţiilor, iar cealaltă
de la colţul din dreapta sus al chenarului. Aproape încadrat în spaţiul
din jumătatea inferioară a celui de al doilea X se află un alt patruped,
redat în profil, spre stînga, cu un corn şi fără coadă (Pl. Vll/3). Sigur
avem de-a face cu un unicorn şi nu c1::1 un cornut obişnuit pentru că
ceea ce ar putea să pară, la prima impresie, al doilea corn este de fapt
a doua hastă a lui X, coborîtoare de la dreapta spre stînga.
Este de domeniul evidenţei că orice consideraţii privitoare la semnificaţia desenelor incizate pe acest din urmă bloc de calcar sînt, practic,
lipsite de orice fundament ştiinţific pentru că este neclară - şi va rămîne
c:a atare - intenţia autorului lor. La prima vedere s-ar putea crede că
amintitele desene au fost incizate anume cu scopul de a transmite ceva
privitorilor cît timp blocul se află încastrat în paramentul exterior al
zidului de incintă, dar apare întrebarea firească: dacă a existat o asemenea intenţie expresă de ce desenele nu au fost incizate pe un bloc
dintr-o asiză superioară, la înălţimea privitorului, şi nu la citeva zeci
de centimetri de la nivelul de călcare, în asiza a doua? Acolo, pentru a
fi văzute, era neaparat necesaF ca privitorul să se aplece. De altminteri,
tocmai poziţia blocului în zid (reamintim că se află în a doua asiză, iar
nivelul de călcare era aproximativ la jumătatea înălţimii primei asize) şi
păstrarea intactă a acestui sector de zid reprezintă argumente irefutabile
pentru datarea execuţiei desenelor fie în perioada de funcţionare a cetăţii,
cum sîntem înclinaţi să credem, fie, mai puţin probabil, imediat după
cucerirea ei. La dezvelirea acestui sector de zid blocurile dărîmate din
asizele superioare şi emplectonul căzut, într-un cuvînt dărîmătura în
întregimea ei depăŞi!au cu aproape un metru în înălţime mărginea superioară a blocului cu desene incizate. Deci, o „intervenţie" tîrzie, feudală
sau modernă, este exclusă.
Poate fi luată în discuţie - dar ne grăbim să spunem, cu aceleaşi
şanse de nerezolvare semnificaţia desenelor. Unul dintre patrupede,
anume acela din spaţiul din dreapta, pare a fi un unicorn, care, la nevoie,
i~i poate găsi analogii pe ceramica pictată descoperită la Sarmizegetusa,
unde se întîlnesc atît patrupede cu un singur corn, cît şi cu două coar·ne135. Mai mult, maniera stîngace de redare a desenelor pe piatră de la
Oăpîlna este cum s-a remarcat încă de la publicarea primul bloc 110 aceeaşi cu maniera de redare a animalelor pe ceramica pictată cu 1:1ntive
zoomorfe descoperită la Sarmizegetusa. Fără îndoială supoziţia potrivit
căreia păsările şi animalele redate pe vasele pictate, descoperite, deocamdată, numai în zona capitalei statului dac, pot constitui reminiscenţe totemice sau simboluri legate de mitologia dacică trebuie luată în considerare
cu atît mai mult cu cit, chiar lăsînd la o parte evidenta redare schema1as M. Dărăbanţ, Ceramica dacică pictată cu motive vegetale, ueometrice şi zool'!MTfe, în ActaMN, XVI, 1979, p. 522 !'ii fig. 16/1-2. De fapt !ii fig. Hi/3. neinclusă ele

autoare in această categorie, prolP>abil din pricina lipirii
(risturnat). Animale cu doua coarne în fii:. 17.
138 M. 1/lacrea I. Berciu, ttJp. cit., p. 230-231.
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greşite

a desenului pe

plan<;-ă

tică

sau, dacă preferăm, naivă, multe dintre ele reprezintă vieţuitoare
fantastice ce nu pot fi căutate în altă parte decît în mitologie. Şi dacă la
Căpîlna desenele incizate pe piatră pot fi socotite la rigoare produse insolite ale fanteziei unui pietrar sau chiar a unui oştean din garnizoană,
vasele pictate cu motive zoomorfe (nu-i vorbă, totdeauna în asociere cu
celalalte, geometrice şi florale) din zona Sarmizegetusei fie că fuseseră
comandate ca atare, fie că fuseseră executate din iniţiativa meşterilor
olari care cunoşteau prea bine gustul şi cererea cumpărătorilor. Discrepanţa netă între maniera şi precizia execuţiei pe vasele pictate a motivelor decorative geometrice, pe de o parte, şi a acelora vegetale şi zoomorfe,
pe de altă parte, nu arc nevoie să fie demonstrată încît singura explicaţie
pentru aspectul motivelor vegetale şi zoomorfe pare a fi stîngăcia meşte
rului, completată adesea cu intenţia expresă de redare a înfăţişării unor
animale fantastice.
Dar pentru explicarea desenelor pe piatră de la Căpîlna o asemenea
eventualitate nu poate fi preferată cît timp sigur al doilea bloc - a
cărui poziţie este perfect cunoscută a fost plasat în zid într-un loc cel
puţin incomod privirii şi, foarte probabil, desenul a fost incizat abia după
construirea zidului. Deci, rămîn deschise ambele posibilităţi de explicare
a lor: aceea probabilă în cazul vaselor pictate sau cealaltă amintită mai
sus.
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VII. CRONOLOGIA CETAŢII

Perioadele de construcţie, de fancţionare şi de distrugere a cetăţii dacice de la Căpîlna pot fi stabilite în funcţie de indiciile cronologice oferite,
pe de o parte, de materialele arheologice recoltate în cursul săpăturilor şi
de tehnica urmată la ridicarea elementelor de fortificare şi a construcţiilor
din interiorul cetăţii, iar, pe de altă parte, prin contextul istoric cunoscut
- cel puţin în liniile sale generale - din lacunarele informaţii ale anterilor antici referitoare la evenimentele politice şi militare desfăşurate pe
pămîntul Daciei în ultimele două secole de dinaintea cuceririi romene.
Pe baza rezultatelor săpăturilor din primele douc"1 etape de cercetări,
concluziile formulate privitoare la chestiunea acum in discuţie ar fi, pe
scurt, următoarele:
- cetatea de la Căpîlna datează din epoca celei de la Costeşti
Cetăţuie pentru că au elemente comune;
- în prima ei fază de construcţie s-a ridicat turnul-locuinţă fie
sub Burebista, fie, eventual, sub un succesor al lui;
- nu se excludea ca la început, pe lingă turnul-locuinţă amintit,
să fi existat încă unul (este vorba de turnul porţii, nedezvelit, ci doar
abia „atins" în 1954), ambele fiind izolate, întocmai ca la Tilişca;
- în locul zidului de incintă se afla un val de pămînt cu palisadă
(analog celui de la Costeşti-Cetăţuie), dispărut din pricina pantelor
abrupte;
- zidul a fost construit (pe lungimea pe care era cunoscut pînc"t în
1954 inclusiv) înaintea războaielor cu romanii, fie la începutul domniei
lui Decebal, fie la sfîrşitul domniei lui Burebista;
- datarea generală: mijlocul secolului I î.e.n. - începutul secolului II e.n. 1 .
Cît priveşte sfîrşitul cetăţii, se presupunea ocupar<'a ei de către
romani în primul război dacic (prin Lusius Quietus, care urcase prin
pasul Turnu Roşu, cucerise Tilişca, apoi Căpîlna şi se îndrepta spre Sarmizegetusa) şi distrugerea ei prin incendiu în cursul celui de al doilea
război dacic, în vara anului 106 2 •
S-a încercat apoi, pe baza rezultatelor cercetărilor din anii 19651967, urcarea începuturilor cetăţii dacice pînă la sfîrşitul secolului II î.e.n.
1 M. Macrea I. Berciu, La citadelle dacique de Căpîlna, în Dacia, N.S„ IX,
1965, p. 226-227; cf. M. Macrea, CetDacTrans„ p. 21-22,
2 M. Macrea I. Berciu, op. cit„ p. 231; M. Macrea, op. cit„ p. 23.
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prin interpretarea stratului de arsură de la baza zidului ca reprezentînd
resturile unei palisade simple, fără val, şi pe baza cîtorva forme ceramice (o cană, vasul cu corp bombat, gît cilindric înalt şi torţi verticale şi
vasul cu două torţi supraînălţate, toate lucrate la roată şi a brăţării frag~nentare din pastă de sticlă; construcţia zidului era pusă pe seama aceloraşi războaie daco-romane de la începutul secolului II e.n. 3
In adevăr, în ceramica descoperită în cetate există forme, lucrate
atît cu mîna cît şi la roată, caracteristice celei de a doua jumătăţi a secolului II î.e.n. şi începutului veacului următor 4 dar aceste vase nu au
fost descoperite izolat sau în alt nivel decît celelalte, ulterioare ca datare,
nemaivorbind de frecvenţa lor extrem de redusă. Mai mult, compararea ,
tuturor fragmentelor ceramice - şi ele puţin numeroase - aflate la
nivelul stratului de cenuşă de sub zid cu fragmentele ceramice din alte
zone ale cetăţii- a condus spre constatarea absenţei oricărei diferenţe de
ordin cronologic. Ca urmare, aici ca şi în .alte locuri, astfel de forme,
singulare între celelalte, trebuie considerate drept unele rămase în uz
sau chiar produse într-o perioadă mai tîrzie.
De altminteri, ceramica descoperită la Căpîlna în totalitatea ei se
deosebeşte prin unele detalii (arderea inoxidantă la majoritatea formelor,
prepoderenţa netă din punct de vedere cantitativ a vaselor lucrate cu
mîna) de aceea de la Grădiştea Muncelului sau de la Feţele Albe, care a
servit drept termen de comparaţie. In aceeaşi ceramică de la Căpîlna
apar însă şi forme foarte evoluate - chiupul cu buza în trepte, celălalt
cu buza trasă în interior, asemănător chiupurilor de epocă romană etc. - ,
caracteristice sfîrşitului secolului I e.n. şi începutului celui următor. Aşa
dar„ numai pe baza formelor ceramice şi a frecvenţei lor nu se poate lua
în discuţie o datare mai extinsă sau mai restrînsă decît ceea ce în mod
obişnuit se înţelege prin secolele I î.e.n.-I e.n.; de fapt toţi cercet[1torii
înţeleg prin această datare largă perioada Burebista războaiele dacoromane de la începutul secolului II e.n. Majoritatea aparţin însă mijlocului sec. I î.e.n. - începutului sec. II e.n.
Dar să vedem ce indicii cronologice oferă celelalte categorii de materiale arheologice. Unele dintre acestea „beneficiază" de datări la fel d~
largi. Amintim aici, cu titlul de exemplu, teslele, dălţile, scripeţii, crampoanele pentru încălţăminte, pintenii, psaliile, torţile vaselor ·de bronz
- chiar de import fiind -, unele arme (pumnale, vîrfuri de lance, de
suliţă şi de săgeţi) şi piesele metalice de îmbrăcăminte (verigile cu nodozităţi, segmentele din centurile cu astragale etc.).
Altele, în schimb, se pretează la încadrări între limite cronologice
ceva mai restrînse. Urmînd ordinea în care au fost tratate în capitolul
anterior se constată că majoritatea lor aparţin unor perioade tîrzii. A<:tfel,
din categoriile uneltelor, vaselor de sticlă şi podoabelqr din pastă de
sticlă caracteristice numai secolului I î.e.n. sînt un cleşte, un vas de
sticlă şi brăţara din pastă de sticlă despre care s-a vorbit şi mai sus ca
element de datare pentru secolul II î.e.n. Secolului I e.n. îi sînt caracteristice forma evoluată a brăzdarului de plug, un cleşte, punctatoarele,
bard~le, sapele, ciocanele de orfevrar, vasele de bronz (inclusiv una dintre
3 H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea
50, 58-'--'59.
• Supra, capito·Jul VI, 1.
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romană,

Cluj, 1972, p. 49-

strecurători) de import şi umbo-ul de scut. Numai primei jumătăţi a
veacului în discuţie îi aparţine un vas de sticlă din import, iar celei
de a doua jumătăţi, ciocanele de tip III şi aproximativ nouă-zece vase de
sticlă din import. ln sfîrşit, există o sumă de materiale de toate categoriile
{psalie, gladius, vîrf de lance, vîrf de suliţă, catarame, verigi, pafta de
centură, inele spirală etc.), care se datează numai la începutul secolului
II e.n., practic pe durata anilor 102-106, cînd s-a renunţat la intrarea
secundară în cetate şi ea a fost transformată în „depozit" de resturi menajere şi de piese scoase din uz. Este de domeniul evidenţei că toate
'lceste materiale im fost în uz înainte de dezafectarea intrării secundare
, (fără a putea preciza cît timp înainte), dar nu e mai puţin sigur că au
ajuns să fie scoase din folosinţa cotidiană abia după apariţia - nu-i
vorbă, silită de împrejurări acestui insolit loc de depozitare.
Repartiţia fibulelor este iarăşi semnificativă: dou<"t aparţin secolului I î.e.n., patru sfîrşitului aceluiaşi secol şi începutul veacului următor,
trei mijlocului secolului I e.n. şi opt celei de a doua jumătăţi şi sfîrşitului
secolului I e.n., unele dintre ele cu posibile prelungiri ale duratei de
existenţă şi în secolul II e.n.
Monedele, în schimb, par să prezinte, o situaţie total deosebitc"i: patru
au fost emise la sfîrşitul secolului II î.e.n., dow-tzecişicinci în secolul
I î.e.n. şi doar două în veacul următor 5 . Fără a intra în detalii, cu atît
mai mult cu cît asupra acestei chestiuni se va reveni, notăm doar ca
semnificativă absenţa monedelor dacice tradiţionale tîrzii şi confirmarea
din nou - dacă mai era nevoie - a preferinţei daco-geţilor pentru
moneda romană republicană 6 , încît aici ca şi în multo alte aşezări şi fortificaţii dacice nu se poate avea în vedere un terminus post quem apropiat
datelor emisiunilor monetare. De altminteri, existenţa pieselor menţio
nate mai sus cu precădere în secolul I e.n. şi chiar la începutul veacului
următor (h1clusiv importurile din lumea romană) face orice insistenţă
superfluă. Mai mult, monedele înseşi, adică primul lot de 28, au fost
găsite sub dărîmăturile din interiorul şi din exteriorul turnului-locuinţă,
în cîteva locuri. Atît de multe monede, „împrăştiate" într-un spaţiu relativ restrîns nu pot fi pur şi simplu „pierdute". Mai degrabă ele fwrseră
probabil ascunse într-o pungă (în pereţii turnului-locuinţă, în podeaua
încăperii de la etaj etc.) şi la dărîmarea construcţiei s-au „împrăştiat".
Sigur este însă că ele se aflau în circulaţie la data prăbuşirii turnuluilocuinţ{1.

Conchizînd, se constată, pe de o parte, absenţa unui nivel de conde utilizare a cetăţii databil la sfîrşitul s0colului II î.e.n. şi
în primele decenii ale secolului I î.e.n. şi. pe de altii parte, cşa onarea
materialelor arheologice aproximativ din deceniile 5-6 ale secolului
I î.e.n. şi pînă inclusiv la începutul secolului II e.n. Deci. durata existenţei cetăţii (incluzînd şi perioada de construcţie a ci), nu depăşeşte ultistrucţie şi

1

5 O singură dată (M. Macrea, CetDacTrans., p. 21) este amintită şi o monedă
de la Nerva. Ea nu a fost luată în considerare ele autorii studiului special închinat
monedelor descoperite în cetatea de la Căpîlna (V. Popa - I. Berciu, Monedele
romane descoperite la cetatea dacică de la Căpîlna, în St.ComSibiu, 18, 197-i, p.
115-120), dintre care I. Berciu a condus cercetările împreună cu M. Macrea, dar
de informaţia lui Halavâtus G. trebuie să se ţină seamă.
11 I. Glodariu, Relaţii comerciale, p. 94-97.
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mele 5, maximum 6 decenii ale secolului I î.e.n. şi acoperă integral
veacul următor şi primii ani ai secolului II e.n., paroximativ 150 de ani.
Pe durata acestei perioade este de încadrat ridicarea şi funcţionarea
elementelor componente ale fortificaţiei şi a construcţiilor din interiorul
ei. Trebuie precizat încă dintru început că eşalonarea cronologică a acestora este adesea imposibilă chiar dacă succesiunea etapelor de constructie este evidentă.
·
Prima dintre construcţiile cu care urma să fie înzestrat[1 cetatea
pare să fi fost - cum de altfel s-a remarcat - turnul-locuinţei. Este în
afara oricărei îndoieli că el a fost conceput ca atare, adică. drept construcţie de sine stătătoare chiar dacă urma să fie inclus imediat în perimetrul zidului de incintă. De altfel însăşi tehnica de construire a turnului-locuinţă doar cu parterul din zid de piatră - şi menirea sa - de
adăpost al comandantului cetăţii impuneau „separarea" sa de zidul
de incintă cît timp eventuale tasări ale celui din urmă sau mici alunC'cări
îl puteau degrada (turnul a fost ridicat pe o platformă orizontală tt'iiată
în. stîncă, iar zidul tot pe o platformă de stîncă, însă în pantă). Aşa se
explică de ce zidul de incintă, cu cele două capete ale sale, se lipea, nu
se lega organic de zidurile de sud-est şi de nord-vest ale turnului-locuinţă.
De altminteri, prevederea arhitectului s-a dovedit înţeleaptă, după cum
ci demonstrat alunecarea atît spre sud-est cît şi spre nord-vest a capetelor zidului de incintă, constatată prin săpături. A urmat apoi construirea
zidului de incintă, desfăşurată simultan (desigur cînd s-a ajuns în acea
zonă) cu a turnului porţii principale (zidul de incintă constituie latura de
sud a turnului) şi apoi cu intrarea secundară pentru care s-a lăsat un
lr,c anume.
Particularităţile zidului de incintă sînt de-acum cunoscute încît este
inutilă insistenţa aici asupra lor. Trebuie remarcat îns[1 că traseul s[1u nu
formează unghiuri de felul zidurilor de la Costeşti-Cetăţuie, Costcşti
Blidaru şi Luncani-Piatra Roşie. Cum zidul este ridicat în tehnică dacică
şi urmează un plan tradiţional de fortificaţie dacică, conceperea şi construirea sa sînt probabil ulterioare celorlalte trei cetăţi amintitei, încît
rămîne deschisă întrebarea dacă ridicarea ei a mai putut fi începută în
ultimii ani ai domniei lui Burebista sau s-au făcut integral sub urmaşii
s:â. cum înclinăm să credem.
Nu este clară, în schimb, relaţia dintre etapa de construcţie, a turnului-lqcuinţă, şi a zidului de incintă, pe de o parte, şi aceea a valurilor
~i şanţurilor din faţa turnului-locuinţă, pe de altă parte. La prima vedere
de puteau fi construite simultan, dar obstacolele reprezentate de valuri
şi şanţuri puteau nu împiedica ci stînjeni în parte lucrările de construcţie
(în primul rînd transportul impresionantei cantităţi de piatră ecarisată),
încît probabil valurile şi şanţurile au fost amenajate ulterior.
Tot ulterior construcţiei turnului-locuinţă şi zidului de incintă s-au
ridicat zidurile-parapete ale stîncii din spatele turnului-locuinţă, construcţiile de la nord-vest de el şi s-a amenajat scara ce ducC'a spre turnul
de veghe. Apoi au urmat toate celelalte construcţii cu precizarea că
barăcile menite să-i adăpostească pe lucrători au putut fi afectate în continuare garnizoanei cetăţii.
7 'I: Glodariu, Sar:mizegetusa
Die
Befunde, in NEH, Vl/l, 1980, p. 38-43.
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Cum cercetările arheologice nu au înregistrat două distrugeri violente ale cetăţii este de presupus că ea a fost parţial demantalată în
conformitate cu stipulaţiile tratatului de pace încheiat în anul 102 între
Decebal şi Traians.
În sfîrşit, în ajunul celui de al doilea război cu Traian, cetatea a
fost refăcută în grabă cu material existent la faţa locului. Iminenţa pericolului o demonstrează imposibilitatea aducerii în cetate a blocurilor
de calcar necesare reparării zidurilor sale parţial demantelate şi a utilizării, în locul acestora, a calcarului existent în alte monumente, inclusiv
în sanctuarele cetăţii. Cu toate că demontarea sanctuarelor şi utilizarea
materialului litic din ele la reamenajarea elementelor de fortificare nu
este singulară în zona capitalei statului dac (cu plinte de coloaiw s-a
barat intrarea prin zidul cetăţii de la Costeşti-Cetăţuie, tot cu astfel de
plinte s-a asigurat stabilitatea pantei interne a valului de pămînt ridicat
la aceeaşi cetate şi cu elemente diferite din sanctuare s-a refăcut zidul
Samrizegetusei), ea demonstrează absenţa timpului necesar unor lucrări
cît de cît fireşti. Tot acum, probabil, pe locul unuia dintre sanctuarele
cu plinte de calcar, s-a ridicat altul în întregime de lemn.
Ipoteza distrugerii cetăţii la 102 trebuie, aşadar, abandonată m.:ii întîi
din pricina inexistenţei a două astfel de niveluri şi, în al doilea rînd,
datorită itinerariului diferit al cavaleriei maure comandate de Lusius
Quietus9 • Ea a căzut şi a fost incendiată în cursul războiului din anii
105~106.
.

Cassius, Dio, LXVIII, 8, 5.
• I. Glodariu, Jtinerarii posibile ale. cavaleriei romane în
la memoriam Constantini Daicgviciu, Cluj, 1974, p. 151-163.
I
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dacice, in

VIII. TEHNICA DE

COSTRUCŢIE

Cercetarea vestigiilor arhitectonice descoperite la Căpilna s-a desîn două campanii succesive, în vara anului 198l1, cînd au fost
întocmite schiţele pentru releveul de detaliu, şi în anul următor, 19822 •
Pentru cercetare ne-am propus ca temă principală studierea părţilor
componente ale fortificaţiei pentru realizarea cărora s-a utilizat ca material piatra, precum şi particularităţile lor constructive. Inregistrările şi
observaţiile noastre, efectuate la un interval mare de timp în urma cercetării arheologice, au surprins o situaţie întrucîtva modificată faţă de
cea existentă în momentul dezvelirii construcţiilor. Unele tronsoane ale
zidului de incintă şi latura de sud-vest a turnului locuinţă au fost consolidate şi întregite imediat după încheierea cercetărilor, alte porţiuni au
fost reacoperite cu pămînt pentru a fi prote]ate sau au redevenit invizibile în urma scurgerilor naturale de pămînt provenit de pe terasele superioare.
Consemnările noastre au fost reduse, în anumite zone, la simple
observaţii incomplete sau neconcludente, fapt pentru care socotim că, la
Căpîlna, cercetarea vestigiilor arhitectonice nu este încă încheiată, dupi;i
cum apreciem că, pentru clarificarea şi verificarea unor supoziţii conturate pe parcursul prelucrării elementelor cunoscute, vor fi necesare şi noi
sondaje în cîteva puncte din interiorul cetăţii3.
Tehnica de construcţie a zidurilor descoperite în fortificaţia de la
Căpîlna este asemănătoare în multe privinţe cu cea întîlnită în construcţiile similare din cetăţile dacice aflate în zona munţilor Orăştiei 4 • La
Căpîlna, absolut toate fragmentele de zidărie descoperite au o structură
identică paramente din blocuri de piatră fasonată spre exterior şi în
interior, emplecton compus din pietre mici amestecate cu pămînt, blocu-

făşurat

1 Lucrările s-au desfăşurat în perioada 1-H iunie· 1981, in cadrul unei ac. ţi unii organizate de CCES pentru reciclarea cadrelor de specialitate care activează
în oficiile pentru patrimoniu1 cultural naţional. Din colectiv au făcut parte cond.
arh. Cosmin Boghiţă, Mircea Renel, Corneliu Zebacinschi coordonator fiind
arii, Anişoara Sion.
2 Verificări şi înregistrări de A. Sion, la zidul „I" in zona celor două porţi
ale fortificaţiei.
3 Considerăm că prezintă un interes deosebit tronsonul zidului „I", zona accesului secundar şi cercetarea în emplecton a turnului locuinţă.
4 Vezi şi M. Macrea, I. Berciu, La citadelle daciquc de Căpilna, Dacia, N.S .•
IX, 1965, p. 209, 216 şi 223.
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rile din paramentele opuse fiind ancorate unele de celelalte prin intermediul unor bîrne de lemn, dispuse la intervale neregulate.
Două dintre construcţiile cetăţii turnul locuinţă şi turnul porţ.ii
principale - prezintă, în ansamblul lor, un sistem mixt de zidCirie: Li.
bază zidărie realizată din piatră în tehnica amintită, iar la partea sup('rioarC1, aferentă etajelor, din cărămizi slab arse 5 •
Analiza amănunţită a componentelor fiecărei asize, a modului în c.:re
au fost prelucrate şi puse în operă, a evidenţiat o serie de detalii co::structive, care atestă prezenţa unor rezolvări tehnice întîlnite şi în alte
fortificaţii dacice, dar şi adoptarea unor soluţii diferite într-o oarecare
măsură 6 de cele cunoscute pînă în prezent'. Pentru mai buna înţelcg1..·H~
a tehnicii de construcţie utilizată la Căpîlna, vom prezenta succint, toate
elementele de construcţie şi detaliile de execuţie pentru fiecare obiectiv
în parte, încercînd, pe cît este posibil, să evităm repetiţiile, inerente ele
altfel, faţă de cele expuse anterior _în lucrarea de faţă. Vom insista n~<:i
mult asupra particularităţilor de construcţie suprinse aici 8 , aducînd în
discuţie acele observaţii care, privite dintr-un alt unghi. ar putea permite, după opinia noastră, formularea unor ipoteze noi asupra destinaţiei
unora dintre construcţiile cercetate.
Turnul

locuinţăn

Este construit pe un plan pătrat, cu intrarea de la parter situată
aproximativ în centrul laturii de sud-est, avînd baza din zidărie ele piatră, cu înălţimea de cca. 1,70 m şi grosimea de cca. 1,70 m, iar partea
superioară din cărămidă slab arsă. Fără a prezenta o fundaţie propriuzisă10, turnul este încastrat în teren prin aşezarea tălpii zidurilor într-un
şanţ săpat în stîncă sau umplutura de pămînt a terasei, cu o adîncime
de cca 15-20 cm. Paramentul zidurilor din piatră, cu apareiaj de tip r0ctangular neregulatu, se compune din patru asize orizontale, a căror în<'ilţime nu este egală nici cu cea corespunzătoare pe paramentul opus, nici
cu cele de pe acelaşi parament. Blocurile ce formează o asiză au şi ele
înălţimi variate, creîndu-se decroşuri fie între două blocuri a1:1turate, fie
special la partea superioară sau inferioară a unui bloc mai înalt, cu
dimensiunea contratreptei cuprinsă între 2-14 cm, mai frecvent de
6-8 cm (Fig. 101-104). De asemenea, nici decroşurile ele pe un paras Supra, p. 36-37, 43.
6 Unele particularităţi de detaliu 'la zidurile de la Cc'lpilna au ro~~ rcmarca:e
de primii cercetători, cf. M. Macrea, I. Berciu, op. cit., p. 223.
7 Ne referim, prin comparaţie, la construcţiile
similare de la Costeşti ~i
Blidaru, pentru care am efectuat cercetarea tehnicii de construcţie.
s Este posibil ca aceste clemente de detaliu să fie prezente ~i la con~trucţii;e
din alte fortificaţii, încă insuficient cercetate.
t Supra, p. 35-38.
1° Ca şi turnul locuinţă din incinta I de la cetatea Blidaru 5i spre deosebire
de turnurile 'locuinţfi nr. 1 şi 2, faza I - de la Costeşti, a diror fundaţie r-,e compune din 1-3 asize de blocuri, cf. A. Sion, Cetatea dacică de la Costeşti. Scu_rtă
privire asupra sistemului de construciie, iR He\'ista muzeelor şi monumentelor Monumente istorice şi ele arti'1, 2, 1985, p. 5-6.
11 Cf. clasificările propuse pentru zidurile greceşti de R.
Martin, Manuel
d'architecture grecque, I, Paris, 1965, p. 385-386, sau A. K. Orlandos, Les matcriaux de construction et la technigue architecturale des anciens Grecs, II, Paris,
1968, p. 139-140.
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ment nu corespund ca poziţie planimetrică cu dccroşurilc de pe celălalt
parament (fig. 101, 105). Singurul nivel, identic pentru interior şi exterior, se înregistrează numai la asiza a patra (ca pe latura de nord-est a
turnului), de la care incepe construcţia zidului de căr[tmidă 12 •
Suprafeţele orizontale de contact dintre blocurile asizelor succesive,
respectiv suprafaţa de poză (aşezare) şi cea de aşteptare, sînt plane, bine
netezite cu dalta pe toată profunzimea blocurilor, în timp ce suprafeţele
de joncţiune între blocurile alăturate se reduc la o simplă bordură verticală lisă, lată de 7-11 cm 13 , care uneori contureaz{1 suprafaţa laterală.
pe trei părţi (fig. 109). S-au mai înregistrat, de asemenea, cazuri în care
planurile verticale ale blocurilor nu sînt dispuse perpendicular pc faţa
zidului, ci oblic, dînd blocurilor în plan o formă de trapez ncrcgulat 14 ,
joncţiunea dintre pietre reducîndu-sc l<i muchiile vii ale acestora
(fig. 109 16).
Blocurile din paramentul exterior sînt aşezate plin pc rost, regulă
confirmată totdeauna la colţuri, unde pietrele se ţL'S de la o ~:';iz<\ la alta,
altC'rnînd un bloc mai scurt cu unul mai lung. Pc parament se observă
că blocurile curente ale asizelor au cîte două muchii şanfrenate, pe
3--7 cm, de obicei cea orizontală superioară şi una laterală, cîmpul pietrelor, cioplit destul de grosier şi ieşind în relief 1-2,5 cm, p[1strînd
urmele prelucrării cu şpiţul sau dalta lată în tuşe oblice, foră o ordine
prestabilită. La blocurile mai bine conservate se păstrează inc[1 pl' faţă
urmele unui chenar marginal netezit fin cu dalta, lat de 4-9 cm, pe
una pînă la trei laturi, mai retras faţc"t de cîmpul pietrei, amintind de
tipul paramentelor greceşti cu panouri aşezate fig. 104-105 15.
La colţurile turnului, blocurile au muchia verticală profilată cu două
retrageri, fin netezite, muchia de colţ realizată astfel. perfrct verticala
servind ca reper pentru stabilirea verticalităţii zidului şi trasarea corectă
a planului fiecărei asize 16 (fig. 109/3).
Pe paramentele interioare poziţionarea blocurilor se realizează tot
plin pc rost, asizele fiind ţesute la colţuri. Suprafeţele vizibile ale blocurilor, mult mai deteriorate ca în exterior, păstrează pc alocuri urmele
unui chenar neted, mai şters, lat de 3-5 cm, cîmpul central părînd a fi
fost netezit mult mai uniform comparativ cu exteriorul. O muchie l;1tcrală a blocurilor este şanfrenată (1.5-2,5 cm) (fig. 102), posibil şi u:1a
orizontală.

Solidarizarea paramentelor. ca şi durabilitatea întregii zid[irii era
din momentul construcţiei prin dispunerea unor reţele de

asigurată încă

12
13

Cf. M. Macrea, I. Bcrciu, op. cit., p. 213, fig. 13 ~i 17.
Vezi R. Martin, op. cit., p. 194-197, cu exemple.

-t>taoih
H Cf. C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Ro~ie, Bucun"~ti, l!J5-l, p. 37;
întîlnesc şi la Costeşli, în paramentul turnului locuinţă nr. 2, faza I, ca şi
lâ Blidaru, pe paramentele exterioare ale curtinelor celor două incinte, cf. A. Sion.
Cercetarea de arhitectură la fortificaţia dadică de la Blidaru (m~s. în curs ele
publicare în RMM-MIA, 2, 1987).
15 Paramenlele cu blocuri cizelale, rf. R. Martin, op. cit., p. 416-,120, fig. l8G
şi pJ.. L, 1, corespund celor cu blocuri ornamentate cu „oglinda""
înconju!'atc
pe una sau mai multe părţi de o bandă polizată, formînd o ramii (= peritent'iclj,
cf.. A. K. Prlandos, op. cit., II, p. 164-167, cu exc'mple.
li Cf. A. K. Orlanrlos, op. cit., p. 171-172, fig. 205.
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bîrne a căror extremităţi se fixau în lăcaşuri prevăzute în blocurile de
parament, la distanţe variabile, cuprinse între 0,75-1,40 m, mai frecvent
de 1,20-1,25 m. Blocurile de colţ de pe cele două paramente opuse erau
ancorate unele de celelalte prin intermediul unei singure bîrne orientate
pe direcţia diagonalei colţului17, al cărui capăt de pe faţa exterioară a
zidului nu era niciodată vizibilts (fig. 105, 109, 107, 108).
La Căpîlna avem pentru prima dată certificată arheologic folosirea
unor grinzi longitudinale, dispuse în spatele blocurilor de parament 19 ,
ca şi faptul că se fixau cu capetele în lăcaşuri amenajate pe blocurile
exterioare de parament, lăcaşuri nu întotdeauna vizibile din exterior 20 •
Pe prima asiză a zidului de nord-est a turnului locuinţă, în apropierea
colţului exterior de sud, există două astfel de lăcaşuri în care s-au fixat
dou~i grinzi longitudinale paralele, în spatele paramentelor laturii de
sud-est. Este foarte posibil ca această dispoziţie, cu cîte două bîrne lon[itudinale, să fi fost curent utilizată în construcţia turnului, dacă ţinem
c0nt că nu toate jghiaburile în care se fixau bîrnele erau vizibile 21 , supozitie ce va trebui însă verificată.
Este de remarcat, de asemenea, şi faptul că, la asiza de la baza zidunwr, s-au utilizat două reţele de bîrnc, una la faţa interioară şi alta la
L1ţ~1 superioară 22 , aşa cum se otservă pe interiorul laturilor de nord-est
ş1 nord-vest, pe care sînt vizibile golurile pentru bîrnele transversale.
Analizînd forma din plan şi din secţiune a jgheabului de fixare a
birnelor - coadă de rîndunică sau dreptunghiulară - deducem că extremitc:iţile bîrnelor erau imobilizate prin intermediul unor pene de lemn,
fiind montate mai întîi bîrnele transversale şi apoi cele din lunguf zidu- „
rilor, legătura dintre acestea realizîndu-se, cel mai probab,il prin chertare
la jumătate de lemn şi fixare cu cuie de lemn 23 • Pentru obţinerea dimensiunilor necesare pentru bîrnelc longitudinale este probabil că se utiliza
în[1direa lor prin petrecere şi îmbinarea prin chertare. Elementele de
lemn puteau fi cioplite pe toată lungimea lor (aşa cum s-a figurat în
n Detaliu asemănător cu cel de la turnul dreptunghiular de pe terasa XI
de la Grf1diştea Muncelului, spre deosebire de exemplele curente - mai multe
bîrne radia'le - de la Costeşti şi Blidaru.
1s De regulă, bîrncle de colţ nu sînt vizibile pe paramentul exterior. Excepţii
am întîlnit la turnul dreptunghiular de pe terasa XI de la Grădiştea Muncelului
as.izele 5-8; vezi şi la Băniţa, cf. M. Macrea, Oct. Floca, N. Lupu, I. Berciu,
Cetăti dacice din sudul Transilvaniei, Bucureşti, 1966, fig. 32. Chiar şi capetele
bîrn~'lor din colţurile interioare pot fi ascunse, cum se întilneşte la Blidaru, la
turnurile I şi III de pe incinta I, cf. A. Sion, Blidaru ...
19 Cf. M. Macrea, I. Berciu, op. cit., p. 209. Semnalăm ~i la Blidaru prezenţa
wwi grinzi longitudinale, încastrate în blocurile din paramentul exterior de sud
a turnului IV, incinta I (A. Sion, Blidaru).
20 Cum este cel în care se fixa chiar bîrna lon,r:ituclinală carbonizată, descoperită aici, la Căpîlna, pe paramentul interior de nord-vest.
21 De exemp'lu, asiza a treia exterioară de pe zidul de nord-est al turnului
locuinţă nu prezintă nici un lăcaş vizibil nici chiar pentru bîrnele transversale,
deşi au existat în mod cert.
22 Cf. M. Macrea, I. Berciu, op. cit., p. 209, fig. 15 şi 16. Sistemul mai este
folosit la Căpîlna la fixarea blocurilor coridorului porţii secundare.
2a ln lucrările consultate nu se precizează nicăieri că s-ar fi găsit în emp icct on scoabe sau cuie de fier.
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detaliul de la fig. 106, pentru claritatea reprezentării), sau erau puse în
nefasonate, cu excepţia capetelor de asamblare sau îmbinare 24 .
Coeziunea dintre blocurile paramentelor şi emplecton se realiza şi
prin butise25 - elemente lungi de piatră dispuse transversal pe direcţia
zidului pătrunzînd în masa emplectonului (fig. 108). Butisele erau dispuse
in masa zidului fără o regulă prestabilită.
Mai semnalăm, de asemenea, prezenţa, în asiza a doua a paramentului interior al laturilor de sud-est şi sud-vest, a două blocuri tăiate cu
falţ2a, unul în plan orizontal şi altul în plan vertical, dispus în lungul
zidului, tehnică prin care se realiza o coeziune mai bună între blocurile
de parament alăturate dintr-o asiză, respectiv cu cele din asizele imediat
următoare (fig. 99-100; 109/4 şi 5).
Un alt detaliu interesant este înregistrat la intrarea din turnul locuinţă: cele două blocuri care marcau deschiderea u<;;ii sint tăiate cu falţ
vertical (fg. 104), dar dispus perpendicular pe direcţia zidului (decros),
distanţa măsurată la partea lor superioară, ele 1,54-1,56 m, fiind ele
fapt egală cu lăţimea intrării. Această dimensiune a deschiderii pentru
uşJ se verifică prin măsurătoarea laturii interioare a turnului, înccpîncl
din colţul de sud-est şi concordă şi cu înregistrarea făcută în momentul
dezvelirii
turnului 2 '.
.
._,..,...
..
Din analiza elementelor originare ale turnului locuinţă nu putem
surprinde nici un indiciu din care să rezulte că acest edificiu ar fi fost
reconstruit.
O ultimă precizare în legătură cu turnul locuinţă este de adus în
legătură cu înălţimea parlerului, care, după opinia noastră, era cu mult
mai înalt decît s-a considerat2 s. Blocurile din paramentul exterior; ce ţin
loc de prag se găsesc la cota + 6,05-6,08 (fig. 100). nivelul ele călcare
din interiorul turnului s-a aproximat ca fiind la jumătatea primei asize
de parament29 , iar zidăria de piatră se înalţă pînă la cota de +7,60
(fig. 104), de unde se deduce că înălţimea liberă a camerei parterului ar
fi fost de cca. 2,00-2,10 m (1,50 m pînă la grindă), mult prea puţin chiar
şi pentru un spaţiu de depozitare. Planşeul trebuie să se fi aflat ceva
mai sus, iar grinzile de susţinere încastrate în masivul de cărămidă, chiar
operă

pentru legături'le ele lemn folosite în acest scop esenţe
ars pentru a fi mai rezistent, cf. Vitruviu, Despre arhitectură,
Buc.~ 1964 (traducere T. Costa, G. M. Cantacuzino, Gr. Ionescu), C I, p. 50, 14-15.
ln construcţiile greceşti se folosesc esenţe diferite (două specii de stejar, cedrul),
cf. A. K. Orlandos, op. cit„ I, p. H, 16.
25 Element de legătunl folosit curent în arhitectura greacă pentru zidurile
cu paramente şi emplecton, cf. R. Martin, op. cit„ p. 37 4 ~i 386, fig. 163, cu
exemple; J. P. Adam, Uarchitecture militaire grcque, Paris, IS82, p. 32, fig. 53,
56, 57.
2G Procedeul îl găsim la Costeşti, atît la turnuri cit ~i la ziclu·J ele incintă,
cf. A. Sion, Costeşti . .. , p. 5, 8, . fig. 3/g şi f, ca ~i la Blidaru, pe paramentele
incintelor I şi II, cf. A. Sion, Blidaru ...
27 Deschiderea intrării nu putea fi de 1,26 m, din moment ce blocul îngust
din dreapta uşii se afla, după cum este figurat, în rînd cu celelalte blocuri clin
asiza a doua şi nu mai jos, cf. M. Macrca, I. Berciu, op. cit., fig. 19.
i9 Cf. M. Macrea, I, Berciu, op. cit„ p. 214.
29 lbid„ p. 1-1, fig. 20.
24

tari

Vitruviu

(măslin),

recomandă

uşor
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dacă

nu pare o soluţie logic constructivă 30 , cu atît mai mult cu cit nivelul
superior trebuie să fi avut şi o legătură cu terasa dinspre nord, aflată la
cca 5,00-6,00 m mai sus decît nivelul exterior al turnului locuinţă. Un
argument în sprijinul acestei ipoteze este însuşi faptul că nu s-au găsit
urmele acestor grinzi pe porţiunile de zidărie de cărămidă păstrate 31 ,
grinzi care, datorită dimensiunilor lor deloc neglijabile, trebuiau să fi
lăsat unrme vizibile, chiar dacă ar fi rezemat direct pe zidul de piatră3 2 •
Zidul de

incintă~3

Din zidul perimetral al fortificaţiei nu s-au observat decît fragmente
din paramentul exterior, pe înălţimea maximă a două trei asize, exist!nd porţiuni întregi pc care, acum, nu se mai poate stabili cu precizie
nici măcar traseul.
Din punctul de vedere al detaliilor de tehnică constructivă, zidul nu
pare să fi prezentat diferenţe esenţiale faţă de cele menţionate la turnul
li'CUitiţă, singura deosebire constînd în felul în care a fost construit pe
<mumite tronsoane, unde a cumulat şi funcţia de zid de sprijin al teraselor superibare ale cetăţii. Pc aceste tronsoane el este construit pe înăl
ţimea de 1,50-3,00 m, cu un singur parament, cel exterior, abia de la
această cotă în sus adăugîndu-se şi paramentul dinspre interior, spre
deosebire de tronsoanele situate la sud-est şi sud-vest de turnul locuinţ'.1,
unde îl găsim cu dublu parament chiar de la prima asiză a zidului.
Apareiajul paramentului exterior este de tip rectangular neregulat,
se compune din asize orizontale cu decroşuri (contratreapta înaltă de
2-24 cm), ce urmăreşte denivelările terenului de fundaţie. Blocurile primei asize (ce s-au putut observa) au lungimile cuprinse între 0,28-0,75 111,
înălţimea medie de 0,30-0,40 m şi grosimea variind între 0,28-0,40 m.
Intercalat blocurilor curente, apar numeroase butise ce sînt dispuse la
,ntervale neregulate. Blocurile au cîmpul netezit cu dalta, aproape unifonn, păstrînd vizibil tuşele instrumentelor; muchia superioară orizontală este şanfrenată pc 1,5-3 cm, suprafeţele verticale de contact late
de 12-20 cm, netezite cu dalta, ca şi suprafeţele de poză şi aşteptan•.
La această primă asiză nu sînt vizibile lăcaşele bîrnelor orizontale, cu
excepţia unor mici tronsoane ca cel situat între turnul locuinţă şi turnul
porţii sau cel de la 10,00 m spre est de turnul porţii.
Blocurile din asiza a doua a paramentului au înălţimea aproape constantă de 0,45-0,50 m şi lungimea cuprinsă între 0,45-0,50 m, suprafeţele vizibile netezite aproape uniform cu dalta lată şi şpiţul, şanfrl'n
pe una sau ambele muchii orizontal<l. Pe unele tronsoane ale zidului,
blocurile au oglinda conturată pe una pînă la trei laturi (3-6 cm) şi
cîmpul central uşor reliefat (1-3 cm) (fig. 108). Suprafeţele verticale
au Cf. D. Antonescu, Introducere în arhitectura clacilor, Bucureşti, 19lH. p.
33-36, unde se incearcă o reconstituire a turnurilor de 'la Costeşti, luîncl în consideraţie inălţimea ele 1,80 m, dar ~i aici !nălţimea zidurilor de la nivelul de căl
care în sus era tot in jur de 1,40-1,50 m.
3 1 Cf. M. Macrea, I. Berciu, op. cit., p. 213, nota 20.
32 D. M. Teodorescu afirmă că birnele de la turnul locuinţă nr. 1 d~ la
Costeşti erau incastrate in zidăria de cărămidă Cetatea dacică de la Co&{c.~ti,
ln ACMIT, 1929, Cluj, 1930, extras, p. 11.
aa Vezi supra. p. 38-43.
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de joncţiune sînt dispuse atît perpendicular pc suprafaţa zidului cît şi
oblic, blocurile trapezoidale în plan fiind mai frecvente, îndeosebi în
zona de curbură a incintei, iar suprafeţele de poză şi aşteptare perfect
netede, după cum întîlnim şi unele blocuri care au insă şi elevaţia în
formă de trapez. ln zonele de curbură a incintei se afUi blocuri cu faţa
uşor curbată. Pe asiza a doua a paramentului se găsesc lăcaşuri pentru
bîrne transversale, în formă de coadă de rîndunică, dar mai frecvent
dreptunghiulare (cu dimensiuni mai mari decît la turnul locuinţ;-1 lăţimea 13-20 cm frecvent 15-17 cm; înălţimea 8-13 cm - frecvent 10-11 cm). Bîrnele erau distribuite la distanţe variabile, obhnuit
la cca 1,40 m, fixînd fie un singur bloc, fie două ah'lturate.
Este de remarcat că asizele superioare se retrag în mici trepte, prima
retragere începînd de la asiza a treia, urmele acesteia observîndu-se p2
blocurile din tronsonul situat imediat la est de intrarea secundară (şi pe
cel figurat în fig. 108), cîteva blocuri păstrînd încă vizibilă urma unei
incizii de trasaj34 la 3-6 cm de faţa vizibilă3 5 .
Urmele refacerii zidului de incintă s-o.u putut preciza cu certitudine
doar pe un singur tronson, cel în care s-au găsit fragmente de plinte de
sanctuar, reutilizate ca material de construcţie. Zidul de incintă a fost
reconstruit chiar cu asiza a doua a paramentului exterior, unele dintre
blocuri fiind aşezate uneori pe un nivel de umplutură format din pietre
mici şi pămînt (fig. 108 D. 12). Pe celelalte tronsoane se văd unt>le modificări în aşezarea pietrelor în parament, la nivelul asizei a doua, ca ~i
utilizarea unor blocuri fragmentare, dar acestea pot fi puse în mod eg<~l
şi pe seama intervenţiilor moderne de consolidare a zidului (fig. 108, D. 11).
·La partea superioară, zidul de incintă se continua cu c!ublu para ment ridicîndu-se deasupra nivelului teraselor pe care le susţinea cu
minimum 2,00-2,50 m, înălţime· necesară pentru parapetul cu merloane•
şi creneluri36 , în spatele cărora se afla amenajat drumul de rond şi platformele de luptă37. !nălţimea aproximativă a zidului de incintă poate fi
dedusă din elementele rămase in situ la turnul porţii. Prima asiză a
paramentului exterior al incintei începe de la cota -2,6~l, mai coborît<-t
cu 1.85 m faţă de nivelul de călcare din turn, pe care îl deducem din cota
blocului cu lăcaş pentru montantul porţii şi din nivelul primelor asize
interioare ale turnului (fig. 107 S2-2). Dacă aproximativ la cca. 3,00 m
înălţimea liberă a parterului, turnului, rezultă o înălţime de 4,85-5,00 m
pentru paramentul exterior al incintei, la care adăugăm încă 2,002,50 m necesari pentru parapetul cu merloane şi creneluri. Rezultă c:"l
zidul de incintă, în zona turnului de poartă, trebuie să fi avut în juru 1
3 • Identic ca la Costeşti, pe asizele curtinelor şi la turnurile I şi III, cf.
A. Sion, Costeşti . .. , p. 8, fig. 10, 11.
as Retragerile succesive, in trepte mai largi sau de ciţiva centimetri sînt
specifice pentru zidurile de sprijin greceşti analemma, cf. R. Martin, op. cit.,
p. 374-375, fig. 155, 163.
.
36 lnălţimea parapetului, în dreptul merlonului era variabilă, de 1,60-2,50,
în funcţie de amplasament - pe turnuri, curtine, porţiunile în pantă ale curtinL'lor sau în dreptul scărilor, cum este la Messene, cf. J. P. Adam, op. cit., p. 37,
şi in exemplele reconstituite, fig. 8, 9, 29, 34 şi 77.
37 A se vedea reconstituirea propusă de D. Antonescu, avînd la bază cerr '.:tarea construcţiilor dacice figurate pe Columna Traiana, cf. op. cit., p. 103-;!}7,
202, fig. 59, 126.
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a 7,00-7.50 m, măsurat de la talpa exterioară. Din aceasta doar cca.
5,00-5,50 m erau vizibili în elevaţie, deoarece presupunem că accesul
în turnul porţii era facilitat nu prin intermediul unor trepte la intrare3B,
ci, mai degrabă, prin înălţarea terenului exterior pînă la o cotă apropiată
cie cea a nivelului de călcare din interiorul turnului porţii3 9 • Poarta exterioară a turnului trebuie să fi fost plasată pe linia paramentului· exterior
al incintei.
Drumul de acces spre poartă, după ce străbătea linia palisadei, continua probabil pe lîngJ incintă pînă la turn, în pantă lină, traseu dictat
în parte şi de configuraţia terenului4°. Pe tronsoanele incintei construite
cu dublu parament nu se mai păstreciză astăzi decît segmente din prima
asiză exterioară, paramentul interior fiind total distrus.
Din turnul porţii s-a conservat, de asemenea, extrem de puţin parţial primele două asize, uşor lunecate pe pantă, astfel că dimensiunile
lui nu pot fi decît aproximate4 1 , cu excepţia deschiderii porţii de pe
latura de nord (2.45 m). Zidurile cu dublu parament şi emplecton par
să fi fost de grosimi diferite, iar blocurile care s-au păstrat nu prezintă
urmele unei prelucrări deosebite - au feţe netede şi erau probabil fixate
cu bîrne, cel puţin transversal, un bloc cu lăcaş pentru o astfel de bîrnă
aflîndu-se în asiza primă a paramentului interior vestic.

Intrarea

secundară42

Ooridorul de acces al intrării secundare este mărginit de două ziduri,
r.onstruite în aceeaşi tehnică cu zidul incintei, avind un singur parament
la partea inferioară (pe porţiunea excavată a coridorului) şi dublu parament la cea superioară. Paramentul interior dinspre coridor se compunea din asize orizontale, ce coboară în trepte spre capătul de nord-est,
urmărind panta terenului. Blocurile sînt lucrate îngrijit, avînd faţa uniform netezită cu dalta şi sînt prevăzute cu una sau două muchii şanfre
r;.ate. Pe extremităţile de sud-vest ale zidurilor, unde s-au conservat
patru asize succesive, se poate remarca înălţimea diferită a acestora, ce
creşte pe măsură ce zidul se înalţă, absenţa golurilor pentru bîrne pe
primele două asize de la bază, ca şi ritmul bîrnelor transversale pe asiza
a treia, unde, din două blocuri, cel puţin unul avea prevăzut un lăcaş.
Pe asiza a patra, absolut toate blocurile păstrate in situ au cîte un lăcaş
atît la partea superioară cit şi cea inferioară, deci fiecare era fixat cu
cîte două bîrne (fig. 107, D 10). Ultimul lăcaş de pe asiza a treia, aflat
Lt extremitatea de sud-vest a zidului vestic al coridorului, era oblic,
Vezi supra, p. 43.
Rezolvarea accesului în turnul porţii prin trepte se intîlneşte la Piatra
Ho'.)ie, dar acolo scara rezultă firesc, ca urmare a drumului pavat care urca el
însuşi panta în trepte mici, traversînd prima incintă, cf. C. Daicoviciu, op. cit.,
p. 46, 64, pl. II.
4 0 :Principiul după care se asigura apărarea porţilor consta în dirijarea accesu'lui spre poartă astfel ca asediatorii să aibă expus flancul drept, _cf. Vitruviu,
op. cit., pl. 1, fig. 4; J. P. Adam, op. cit., p. 77. ln cazul nostru poarta era apă
r;1tă din lateral stinga, de pe curtina dintre cele două turnuri-locuinţă şi de
poartă, traseul fiind impus de configuraţia terenului şi de direcţia drumului de
al'ces ce venea dinspre culmea care se lega cu dealul Stăuinilor.
41 Jbid., p. 26-27 şi 44
42 Jbid., p. 27.
38
39
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indicînd o schimbare de direcţie, adică fie un cot al zidului, cu 90°, spre
nord-vest, fie chiar capătul zidului. Blocurile pe ;icest colţ nu prezintă
profila.tura verticală specifică, pe care am întîlnit-o la turnul locuinţ,-i în
exterior~ Incepind cu asiza a patra,· zidurile erau construite cu dublu
parament, emplectonul avînd grosimea de 1,80, respectiv 2,00 m 43 • Joncţiunea c;:elor două ziduri cu paramentul exterior de pe ·incintă nu lasC:i
dubii că, într-un prim moment de funcţiune, acest coridor reprezenta un
acces secundar al cetăţii, din exterior, spre terasa „E".
·
Dispoziţia în plan a celor două ziduri paralele, ·ce flancau o scară cu
trepte de lemn (de ce nu chiar din piatră?), ne aminteşte de scara cu
trepte de piatră ce urcă spre terasa XI în incinta sacră de la Gr;1diştea
Muncelului (paralel cu zidul de nord-est de susţinere a terasei şi mărgi
nită de două ziduri parapet). In acelaşi timp, ţinînd seama de funcţia pe
care o îndeplinea accesul, sîntem obligaţi să facem o pararelă şi cu dispozitivele porţilor cu traseu dirijat ale fortificaţiilor antice, a.)ezaic între
două ziduri puternic apărateH. Foarte posibil este c<":i cele dou:1 ziduri
care flancau coridorul se înălţau mult dea''llpra terasei E, fiind prc\-c-1zute, pe traseul lor, cu dispozitive de apărare, menite să asigure sccurit:1tea acestei porţi în caz de asediu, aşa cum sugereaz:J. lăţimea lor n;.:rc
(emplecton de 1,80-2,00 m) şi structura lor puternic consolidată Fin
distribuirea unui număr atît de mare de grinzi4 5 .
Ieşirea din coridor spre terasă se putcn realizn fie direct, p-~:n cnpC:ttul său de sud-vest, ulterior blocat de .,zidul" de sfărîm[ltură de stir.că
legată cu lut, fie şicanat, cotind parald cu e:dr2mitatea (sau latura) ele
sud-vest a zidului vestic, spaţiu blocat şi el ulterior cu acea umplutur:1
cu aspect de emplecton. ln această ipoteză, coridorul ar fi a·;ut pla;m~
în formă de „L", iar zidul de est trebuia să fi cotit şi el spn' nord-Ycst,
ca şi pandantul său, aproximativ pe traseul ,,zidului" din sfftrimăturC:"i ele
stîncă. Spre această ipoteză pare să conducă şi observaţia că, în spat'.ul
dezvelit de secţiunea S XII A, în metrul 0-2 şi caseta nord-vc~ '· "j
(fig. 108-109) s-au descoperit materiale arheologice depuse în str<llul
gros de sub humusul· actual, ceea ce demonstrează că cel puţin pe aceas: ,-\
suprafaţă nivelul terenului, înainte de blocarea coridorului. era mai cob1)"it
decît cel al terasei înconjurătoare. In altă ordine de idei, dar reieritcr
tot la capătul coridorului, ar mai fi de semnalat obsen<~\ia c:i acca<";l<i
zonă de ieşire pe ter.asă ar putea să aibă o suprafaţă încă mai mare de cit
a fost surprinsă în secţiunea S XII A, dacă adăugăm şi spaţiul ocupt
de cele două „ziduri". de blocaj. Acestea sînt, pentru mrn1ent, doar supoziţii, sugerate de datele pe care le avem, rămînînd în sarcina cercetărilor
viitoare să stabilească, în măsura în care ar mai fi posibil, care era con-figuraţia planimentrică şi componentele acestui dispozitiv de apărare a
porţii secundare, unicul cunoscut pînă în prezent în fortificaţiile d<tcice
de acest timp.
Ibid., p. 26-27.
Tipul de poartă „în cleşte 04 consta, în principal, în flancarea accc·,wm
strimt, între două ziduri paralele, prevă2ute cu două porţi la cele două extrcr.1;tăţi, cf. J. P. Adam, op. cit., p. 85, fig. 52, 53.
''5 Blocuri cu 2-4 lăcaşuri s-au descoperit la Băniţa, în zidul de spri ;;11 :1l
platformei de luptă G, ridicată pe un teren foarte accidentat, cf. M. Macre~:.
Oct. Floca, N. Lupu, I. Berciu, op. cit., pl. III, G, şi pe zidul acropolei, fi;::. ·'.I.
43

44
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Cunslrucţiile

din zuna tuniului

locuinţă~•;

Zidurile de sprijin aflate pe platforma turnului locuinţă, spre terasa
C nu marchează nici o diferenţă esenţială, din punct de vedere constructiv,

(fig. 106, ~l-1, D 9), faţă de zidul de incintă. Paramentele exterioare sînt
formate din blocuri mai mici, dispuse tot în asize orizontale şi fixate cu
Lirne transversale. Apropierea paramentului zidului 1 de masivul stîncos
ne sugerează că acesta era fixat chiar de stîncă, fie direct prin grinzile
transversalen, fie prin intermediul unei grinzi longiitudinale, paralelC:-1 cu
:zidul şi încastrată într-un şanţ săpat în stîncă, de care se fixau npoi
bîrnele transversale.
Este foarte posibil ca zidul parapet 2 să se fi unit, la nivelul corespunzător terasei C, cu fragmentul de zid descoperit aici (doar şase blocuri
ale paramentului estic), ancorîndu-se prin acesta mai puternic în terasa
superioară4 8 , nivel de la care trebuie să fi fost construit cu parament
dublu.
Zidul transversal din curtea formată la nord-vest de turnul locuinţă
im face nici el excepţie de la regula cunoscută, fiind ridicat, de asemenea, cu paramente din blocuri fasonate (fig. 107 S3-3), emplectonul reducîndu-se însă aici la simpla umplutură a spaţiilor libere rămase între
cele două şiruri de blocuri, dată fiind grosimea lui mică de 0,50 m. Începînd cu asiza a doua, paramentele erau unite cu bîrne transversale, dispuse la distanţe relativ mici (fig. 103), fapt ce pare să confirme, în ipoteza
avansată49, că el era construit, pe toată înălţimea, numai din piatră, în
aceeaşi tehnică, şi nu din lemn pe fundaţie din piatră (prin comparaţie
cu tehnica mult mai simplă utilizată în construcţia soclurilor de piatră
cu suprastructură de lemn folosită de meşterii daci) 50 • • Prezenţa acestui
zid ridică probleme mai cu seamă în ceea ce priveşte destinaţia pe care
trebuie să o fi avut, dat fiind faptul că, prin trasarea lui, circulaţ.ia în
spaţiul destul de redus al curţii devenea practic inexistentă. Accesul în
curte se făcea oricum numai de pe terasa C, prin intermediul unei scări
întrucît, practic, între cele două curţi închise, aflate de o parte şi cealaltă
::i turnului locuinţă, nu exista nici o legătură posibilă la nivelul de căl
care exterior turnului.
Ne întrebăm dacă acest zid nu înGhidea, mai degrabă, un spaţiu de
depozitare adosat turnului locuinţă, acoperit cu un planşeu aflat la ni-.
vidul etajului I al turnului şi folosind, în acelaşi timp ca legătură între
terasa C, acces la turn şi la drumul de rond de pe zidul de incintă 51 •
Vezi supra, p. 47-52.
La Băniţa s-au păstrat în masivul stincos lăca)urile pentru capetele grinzilor plafoanelor intermediare sau ale acoperişului construcţiilor, cf. M. Macrea,
Oct. Floca, N. Lupu, I. Berciu, op. cit., p. 30.
48 Acesta pare să fi fost şi sistemul utilizat la sprijinirea teraselor cu sanctuare de la Grădişea Muncelului, prin formarea unor chesoane cu trei' ziduri,
dintre care două, perpendiculare pe pantă, aveau fundaţiile în trepte.
49 Vezi supra, p. 50-51.
50 Vezi, de exemplu, clădirile descoperite la Piatra Roşie, cf. C. Daicoviciu,
op. cit., p. 50-53 ~i 56-59; şi reconstituirile propuse de D. Antonescu, op. cit.,
p. 20, fig. 9, 10 şi 13.
5 1 Oricum, în momentul în care zidul a fost construit, nivelul de călcare
în curte era mai ridicat cu 0,50-0,55 cm, iar canalul de scurgere nu pare să
mai fi funcţionat. Dacă acesta era închis, evacuarea apelor trebuie să se fi făcut
srrc nord-vest, prin tronsonul celălalt al zidului de incintă.
4r;
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Puate că aşa s-ar explica şi prezenţa acelor grîne carbonizate în spaţiul
strîmt dintre turn şi stînca terasei, precum şi faptul că zidul parapet 1
nu a fost construit de-a lungul întregii laturi a turnului locuinţă.
Cîteva probleme de interpretare ridică şi construcţia zidului „1u;;2,
presupus a fi substrucţia unei scări ce urca pînă la platforma turnului
de veghe53. Prima remarcă ce se impune este că, pe traseul său, prezintă
într-adevăr două tronsoane distincte, cel de sud, între marginea terasei
C şi zidul de incintă şi tronsonul de nord, continuîndu-1 pe primul pe
un traseu uşor deviat, pină la platforma turnului de veghe. Ambele au
însă aceeaşi grosime, 1,16 m 5 4, şi nu prezintă nici o diferenţiere sub
raport constructiv, avînd toate caracteristicile unui zid cu dublu parament şi emplecton. Primul tronson 55 (fig. 106, S2-2) are asiza de bază
construită în trepte, ce urmează patul de fundaţie săpat în stîncă, asiză
ce nu prezintă locaşuri pentru bîrne, blocurile fiind îngrijit lucrate,
netezite cu dalta. Blocurile din asiza a doua au feţele, de asemenea, lise,
muchia orizontală superioară şanfrenată, suprafeţele de poză şi aşteptare
bine netezite, ca şi suprafeţele verticale de joncţiune. Se remarcă, printre
blocurile alunecate din zid, că unele aveau planul trapezoidal şi joncţiu
nea dintre blocuri se făcea doar prin muchiile lor vii. S-au observat
::;ase blocuri care au lăcaşuri pentru bîrne transversale, în formă de
coadă de rîndunică56.
1
Tronsonul dinspre nord, păstrat doar din loc în loc pe înălţimea unei
singure asize, are dublu parament, format din blocuri cu grosimea de
16-32 cm57 şi emplecton. Asiza de bază a fost construită în trepte mici,
pe un pat tăiat în stîncă. Blocurile au faţa vizibilă şi suprafaţa de aştep
tare bine netezite58. Pe nici un bloc păstrat nu s-au găsit jghiaburi pentru bîrne59 , în schimb este semnalată existenţa, pe faţa unor blocuri din
paramentul de sud-est, a unor mici cavităţi rectangulare sau circulare,
puţin adîncite, în care s-a presupus că au fost fixaţi montanţii pentru
balustrada de lemn a persupusei scări. Astfel de lăcaşuri' rectangulare,
ce cele semnalate şi pe blocurile de colţ din exteriorul turnului locuinţă 60 ,
reprezintă orificiile în care se fixau gujoane din lemn, ce făceau legătura,
52 Rămînem la părerea exprimată mai demult că zidul "I„ este un zici despărţitor al incintelor, cf. A. Sion, Date preliminare privind cercetar('a de arhitectură de la Căpîlna, comunicare susţinută la sesiunea ştiinţifică „Continuitate
milenară", Cluj-Napoca, mai, 1982.
51 Cf. M. Macrea, I. Berciu, op. cit., p. 219, ce disting două ziduri diferite
şi presupuneau că doar cel de pe terasa C ar fi substrncţia unui drum sau a
unei scări de lemn: supra, p. 52-53, se presupune că tot zidul, inceplnd de la paramentul interior al zidului de incintă, a folosit ca substrucţie a scării.
54 Tronsonul de sud, păstrat pe două asize, este tasat şi are pietrele alune-

cate în zid, dînd impresia că este mai lat.
:;:; Vezi M. Macrea, I. Berciu, op. cit., p. 218.
5G ·Două pietre cu jgheab se văd şi . în desenul prezentat supra, fig. 55, cf.
ibid., pl. 2.
.
s7 Grosimea mică a blocurilor nu poate fi luată ca argument pentru nonexistenţa zidului, cf. supra, p. 53, atîta vreme cit şi pe intintă găsim blocuri cu
grosimea de 25-30 cm in asiza intîia.
S1J Cf. M. Macrea, I. Berciu, op. cit., p. 219.
59 Reamintim că nici la celelalte obiective ale cel.iţii
tronson sud al
Zldului . „.I", coridor de acces, zid de ~prijin, zid transversal, nu am găsit jghia-.
buri pe prima asiză.
so Cf. supra, p. 36.
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în plan vertical, între blocurile din asizele succesive, element întîlnit frecvent în construcţiile greceşti pentru părţile de construcţie care erau mai
puţin rezistente (colţuri de zid sau extremităţi 6 1 ). Acest element de legă
tură este prezent şi la unele ziduri din cetatea de la Băniţas2 sau Gră.::·
diştea Muncelului în zona sanctuarelorG3.
. .
:: .
.
Cele două tronsoane prezentate reprezintă, de fapt, fragmentele" µnui
singur zid, care flanca spre sud-est terasa C, cea mai înaltă a fortificaţiei, pornind de la zidul de incintă şi urcînd panta pînă la platforma de
piatră a turnulu.i de veghe, urmărind, poate, apoi curbele de nivel şi
unindu-se cu tronsonul de vest al zidului mare de incintă, închizînd
astfel perimetral toată terasa superioară.
Turnul de veghe de pe platforma de piatră pare să fi fost construit
nu din cărămidă şi, la partea superioară, din lemn 64 , ci, mai de grLlbă.
din piatră şi cărămidă, ca şi turnul locuinţă, dacă ţinem cont de dimensiunile mari ale platformei· decupate în stîncă, pe care s-a înălţat apoi
turnul. Faptul că nu s-a găsit nici un bloc de piatră în imediata apropiere a platformei nu are nici o semnificaţie deosebită, avînd în vedere
că din toate fortificaţiile din piatră de la Căpîlna s-au păstrat foarte
puţin şi că în cetate au fost descoperite urme de locuire mai tîrzii, din
epoca medievală.
Fortificarea platoului superior al cetăţii printr-un zid perimetral
şi dispoziţia celor două turnuri la extremităţile axului lung al platoului
aminteşte de planimetria cetăţii Costeşti, unde platoul cel mai înalt era
întărit de două palisade succesive, avînd plasate în extremităţile axului
lung turnurile locuinţă nr. 1 şi 2.
Zidul „!" trebuie să fi avut practicată o intrare pe transonul din faţa
turnului locuinţă, situată, probabil, în ultimii trei-patru metri dinspre
incintă6 5 , unde nivelul mai coborît al stîncii de la baza zidului permitea
un acces la o cotă apropiată de cea a nivelului de călcare exterior turnului. Suprastructura acestui zid nu poate fi decît, cel mult, presupusă,
zidul putînd să fi continuat, în acelaşi mod, pe o înălţime de cca.
2,00-3,00 m, după cum el putea sfîrşi la nivelul a 3-4 asize de ,,;idărie
ca, apoi să continue printr-o suprastructură din lemn, cum pare să indice stratul gros de arsură, de 0,40 mss, descoperit peste trori'.Sonul sudic.
Despre vechimea acestui zid se poate preciza doar faptul că el coexistă într-un moment de funcţionare a cetăţii, cu zidul incintei mari.
fără a putea şti care este raportul cronologic dintre acste dbuă ziduri;
dacă fortificarea platoului superior reprezintă o fază mai veche a ces1 Cf. R. Martin, op. cit., p. 279-287, cu numeroase exemple şi tehnici de
montare.
.
62 La Băniţa, prinderea cu gujoane în plan vertical. este asociată şi cu prinderi cu agrafe de lemn în coadă de rîndunică, în plan orizontal, pe lingă bîrnele
obişnuite, cf. M. Macrea, Oct. Floca, ~. Lupu, I. Berciu, op. cit., fig. 40.
63 Un lăcaş de gujon se află pe blocul din colţul exterior de nord-vest al
turnului de pe terasa XI, asiza opt, cQ dimensiunile de 3,5X4X8 (h) cm şi alte
trei pe blocurile „balustradei" zidului de sprijin de N-V al aceleiaşi terase
(3,5X3,5X5,5 (h) cm), asociate, de asemenea cu agrafe de lemn în coadă derindunică şi jgheaburi pentru bîrne.
64 Vezi supra, p. 45
65 M. Macrea şi I. Berciu presupun că ar fi fost plasată chiar la extremitatea de sud a zidului, avînd o deschidere de cca 1,16 m, cf. op. cit., p. 218.
66 Vezi iupra, p. 52.
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tăţii, căreia

i se adaugă în timp incinta mult lărgită, ce include îri. interior şi terasele mai joase, sau dacă cele două incinte au fost concepute şi
realizate în acelaşi timp (fig. 110).
Privind în ansamblu elementele de fortificaţie din piatră descoperite
la Căpîlna, se remarcă, în primul rînd, faptul că toate au acelaşi tip de
structură şi prezintă acelaşi mod de asamblaj, fie că este vorba de ziduri
de curtine, de turnuri sau ziduri de sprijin.
Tipul de zidărie - parament simplu sau dublu apareiat, cu emplecton, - reflectă influenţa unei tehnici de construcţie întîlnită in mediul
grecesc67 , ca şi utilizarea bîrnelor de lemn pentru fortificarea structuriiss.
Tipul de parament - rectangular neregulat cu decroşuri, în care
apar uneori şi blocuri trapezoidale, modul de punere în operă a materialului litic, prelucrarea suprafeţelor vizibile a blocurilor cu şanfren şi
oglindă, detaliile colţurilor exterioare ale turnurilor, fixarea blocurilor
prin intermediul gujoanelor de lemn, utilizarea butiselor, toate atestă,
de asemenea, că meşterilor daci le erau cunoscute toate detaliile de
tehnică constructivă vehiculate în lumea elenă. 69 •
ln aceiaşi măsură, diversitatea detaliilor de execuţie folosite pentru
realizarea legăturilor celor două peramente, prin utilizarea unui număr
sporit de bîrne, chiar a unei reţele duble pentru fiecare asiză, acolo unde
necesităţile de ordin constructiv o impuneau, demonstrează o perfectă
cunoaştere de către meşterii daci a subtilităţilor cerute de statica construcţiilor7o.

Spre deosebire de alte fortificaţii dacice cercetate pînă în prezent, menla Căpîlna atestarea, arhelogic şi constructiv, a utilizării re ţ ele 1 or de bîrne necesare fixării paramentelor, ca şi prezenţa dispozitivuhii de apărare a porţii secundare, integrat tipului de poartă în cleşte,
element de arhitectură militară intîlnit pentru prima oară la fortificaţiile dacice de acest tip.
Din punctul de vedere al organizării interne a ansamblului fortificat
se confirmă încă o dată adaptarea perfectă a construcţiilor la condiţiile
oferite de teren, sistematizarea şi amenajarea acestuia pentru crearea
unor linii de apărare succesive, urmînd aceleaşi principii strategice pe
care le recunoaştem şi în planul altor fortificaţii dacice.

ţionăm

67 Acest tip de -zidărie este utilizat în construcţiile incintelor greceşti începînd, probabil, cu a doua jumătate a secdlului VII î.e.n., pînă în epoca elenistică
tirzie, cf. R. Martin, op. cit., p. 373-376; este descris şi de Vitruviu, op. cit.,
C. II, 8, 13, 21, 22, p. 80-81. Acest tip de zidărie îl întîlnim la Histria, pe tronsonul D al incintei elenistice, datat la sf. sec. III î.e.n. prima jumătate a
sec. II î.e.n., cf. C. Preda, A. Doicescu, Zidul de apărare din epoca helenistică,
Histria, II, Bucureşti, 1966, p. 308-311, 319; ca şi pe incinta de la Callatis, in
zona de refacere din epoca helenistică, cf. A. Sion, Costeşti ... , p. 11.
68 Tehnica este, de asemenea, inspirată din mediul mediteranean, cf. C. Daicoviciu, op. cit., p. 42 şi bibliografia; idem, Istoria României, I, Bucureşti, 1960,
p. 320; R. Martin, op. cit., p. 10, cu exemple; A. K. Orlandos, op. cit., I, p. 63-64,
cu exemple. Tehnica este recomandată şi de Vitruviu pentru rezistenţa zidurilor,
atît în fundaţii, cit şi în elevaţia lor, cf. op. cit„ C I, 10, 14, 16, p. 50, pl. 2, fig. I.
69 Vezi supra, notele 11, 15, 16, 25, 61.
·
70 Un detaliu care ar putea să reprezinte
o contribuţie a meşterilor constructori daci, fiind aici, ca şi la Blidaru şi Costeşti, este folosirea blocurilor cu
falţ vertical şi orizontal, care asigurau o legătură mai mare între. blocurile unei
asize sau cele dintre două asize succesive, e'lemente nespecificate, după cunoş
tinţa noastră, în bibliografia asupra tehnicii de construcţie greceşti.
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IX. CONCLUZII GENERALE

Parcurgerea într~gului material arheologic ca şi a descrierilor privitoare la elementele constitutive ale fortificaţiei şi ale construcţiilor
din interiorul zidurilor conduc spre încheierea potrivit căreia cetatea
dacică de la Căpilna reprezintă unul dintre cele mai interesante şi semnificative monumente ale civilizaţiei dacice din perioada ei de maxiir<-t
înflorire.
Desigur, cea mai mare parte a materialelor arheologice, ca şi a
elementelor constitutive ale cetăţii îşi găsesc integral sau cel puţin parţial analogii în mulţimea de aşezări deschise şi fortificaţii din ţinuturile
carpato-dunărene. Sînt însă şi altele, care fără a fi „străine" civilizaţiei
dacice, prin felul cum sînt asociate sau prin soluţiile constructive, creiază,
în acest caz, ca, de altminteri, în atîtea altele, particularismul, nota deosebitoare faţă de alte fortificaţii dacice. Tocmai acestea îi conferc-1 cetăţii
Căpîlnei „personalitatea" distinctă nu numai faţă de celelalte fortificaţii
ale statului dac, ci şi în raport cu acelea contemporane şi mult apropiate
ca spaţiu geografic, din zona capitalei Daciei libere.
Ni se pare, deci inutil să procedăm la repetarea unor locuri de-acum
comune în literatura de specialitate sau să formulăm, pe baza descoperirilor de la Găpilna, generalizări privitoare la întreaga civilizaţie dacică
cu atît mai mult cu cit nu aici este locul lor şi cu cit totdeauna astfel
de „extensiuni" s-au dovedit, mai devreme sau mai tîrziu, cel puţin în
parte eronate şi, sau în cel mai bun caz, parţial forţate. Ne vom rezuma
doar la acelea care privesc materialele arheologice şi elementele cetăţii
Căpîlnei, precum şi la precizarea locului şi rolului ci în ansamblul fortificaţiilor statului dac.
In domeniul ceramicii, variată şi abundentă, se impun două constatări: prima priveşte predominarea netă, din punct de vedere cantitativ,
a vaselor lucrate cu mîna în raport cu acelea modelate la roată, iar a
doua se referă la preferinţa pentru arderea inoxidantă a vaselor lucrate
la roată. Atît la unele, cit şi 1n celelalte pasta este bună şi bine arsă
chiar dacă arderea s-a dovedit a fi constant inegală la vasele lucrate cu
mina. Formele sînt obişnuite pentru ultimele două secole de dinaintea
cuceririi romane, dar trebuie subliniată existenţa în primul rînd a tipurilor evaluate şi în special a chiupului cu buza trasă spre interior, prototip
al obişnuitelor şi frecventelor vase din epoca romană.
Imitaţiile după formele de import sînt relativ frecvente chiar dacă
ele se limitQază, firesc, doar la cîteva tipuri de vase.
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ln mod deosebit atrage atenţia calitatea excepţională (termenul nu
este cu nimic exagerat) a ceramicii pictate. Pictura s-a materializat îh
motive geometrice (linii paralele brune sau brun-roşietice, aplicate pe
angoba alb-gălbuie).
Comparînd situaţia de ansamblu a ceramicii descoperite la Căpîlna
cu aceea din alte cetăţi şi aşezări dacice apropiate ca arie geografică, în
speţă cu ceramica descoperită in zona capitalei statului dac, se constată
existenţa unor deosebiri semnificative. Ele privesc în primul rînd abundenţa vaselor lucrate cu mîna şi abia în al doilea rînd repertoriul de
forme.
Cuptoare nu s-au descoperit încă în apropierea cetăţii dar componentele pastei vaselor demonstrează clar că majoritatea acestora au fost
produse pe loc, cu lut extras din apropierea cetăţii. Rămîne în continuare neprecizat locul de provenienţă al ceramicii pictate cit timp în
zona apropiată sau mai depărtată de cetate nu s-au descoperit vase similare, din punctul de vedere. al calităţii.
Uneltele de făurărie nu s-au dovedit a fi prea numeroase, dar se
constată prezenţa mai ales a tipurilor evoluate. Lipsesc, în schimb, zgurile şi nicovalele mari de forjă ceea ce conduce spre concluzia că în
cetatea Căpîlnei nu s-au redus minereuri de fier. A existat însă un atelier de reparaţii pentru unelte şi arme şi unul de producere a lor. Aceleaşi
tipuri evoluate se constată şi în domeniul uneltelor agricole destul de
puţin numeroase. Raritatea acestor unelte demonstrează că nu se poate
vorbi de practicarea, cit de cit extinsă, a culturii pămîntului de către
cei ce formau garnizoana cetăţii. Totodată prezenţa şi aici, ca în multe
alte locuri din Dacia, a rîşniţelor rotative confecţionate din tuf sau
andezit piroxenic, ambele extrase din Munţii Gurghiului, poate dovedi
exploatarea organizată a acestor roci tocmai în vederea producerii uneltelor amintite.
Relativ numeroase ~i diferenţiate sînt uneltele de orfevrerie; lor li
se adaugă prezenţa creuzetelor şi a plăcilor de bronz ceea ce indică funcţionarea în cetate a unui mic atelier, destinat probabil acoperirii nevoilor
garnizoanei cetăţii şi comandamentului ei.
Importurile sînt toate din lumea romană, în speţă din Italia, şi nu
întîmplător majoritatea acestora s-au descoperit în sectorul turnuluilocuinţă.

Armele descoperite sînt de tipurile de-acum cunoscute şi totuşi, este
de subliniat prezenţa cuţitelor curbe (sicae) şi a fragmentului de gladius.
Totodată se constată şi la Căpîlna, ca peste tot în Dacia, absenţa, coifurilor în pofida unor afirmaţii recente şi generalizante cu privire la utilizarea lor de către luptătorii daci 1•
ln privinţa accesoriilor vestimentare - ne referim în primul rînd la
verigile cu nodozităţi, la paftaua de centură şi la fibule - se constată
perioada îndelungă de utilizare a lor şi totodată producerea acestora în
Dacia. Multe dintre ele trebuie socotite drept produse „locale" în sens
zonal şi cel mai bun exemplu priveşte descoperirile de paftale şi de
1 I. H. Crişan, Despre valoarea documentară a Columnei lui Traian, în Studia
antiqua et archeolo9ica, Iaşi, 1983, p. 153-155.
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nodozităţi, împreună
îndepărtată de la Craiva.

verigi cu

cu creuzete, zguri etc. în cetatea nu prea

Ansamblul materialului arheologic şi .mai ales numărul şi asocierea
uneltelor demonstrează că aceia care au stat în cetate nu erau producători de bunuri ci consumatori în primul rînd. Relaţiile comerciale sînt
dovedite de prezenţa la Căpîlna a produselor dacice sigur confecţionate
în alte locuri, a importurilor italice şi a monedelor romane. In legătură
cu acestea din urmă este de subliniat că varietatea evidentă indică penetraţia într-o vreme continuă în.Dacia a mărfurilor şi a monedelor romane.
Repartiţia cronologică a monedelor nu este semnificativă pentru decenii
cu schimburi comerciale mai active2 sau mai puţin active cît timp toate
se aflau în circulaţie în ajunul războaielor de la începutul secolului II e.n.
şi, mai mult, pentru imitaţiile dacice ale lor s-au descoperit pînă acum
doar ştanţe care redau denari romani republicani şi nu imperiali. De
altminteri, continuarea şi chiar intensificarea schimburilor comerciale
pe durata secolului I e.n. cu lumea romană sînt susţinute de descoperirea
produselor de import databile în această vreme. Situaţia este aceeaşi
pentru aproape întreaga Dacie3.
Din punct de vedere arhitectural cetatea Găpîlnei face parte din
categoria fortificaţiilor dacice ridicate din piatră ecarisată. Multe sînt
analogiile cu cetăţile de la Costeşi-Blidaru, Luncani-Piatra Roşie, Sarmizegetusa, Craiva şi Băniţa. Avem de-a face cu acelaşi murus Dacicus,
cu două paramente din piatră, legate intre ele cu scoabe de lemn, şi cu
emplecton. Comune sînt, de asemenea, intrarea în cetate printr-un turn
(ca la Costeşti-Blidaru, şi Luncani-Piatra Roşie), existenţa turnuluilocuinţă doar cu parterul din piatră, inclusiv prezenţa siglei C pe unul
dintre blocurile sale4 , prezenţa sanctuarelor cu plinte de calcar (ca la
Costeşti-Cetăţuie, Costeşti-Blidaru, Sarmizegetusa, Graiva). Traseul zidului urmează configuraţia terenului tocmai pentru a fi evitate eforturile
necesare nivelărilor şi croirii pe un mamelon cvasicircular a unui duct
patrulater pentru zid.
Totodată, însă aceeaşi cetate prezintă anumite particularităţi. Intre
acestea se cer enumerate amplificarea elementelor de apărare constituite
de zidul de incintă, turnul-locuinţă şi turnul porţii principale cu valurile,
şanţurile şi palisada din faţa turnului-locuinţă, intrarea secundară, scara
cu bază de piatră de alt tip decît acelea cunoscute în cetăţile de la Costeşti-Cetăţuie, Luncani-Piatra Roşie, şi Băniţa, turnul de veghe ridicat
pe o platformă anume amenajată în stîncă, clădirea de lingă turnullocuinţă şi zidurile-parament din faţa stîncii, sistemul însuşi de ridicare
a zidului de incintă cu parament interior de piatră ecarisată abia de la o
anumită înălţime. Toate acestea au izvorît însă din particularităţile reliefului Dealului Cetăţii şi din adaptarea la ele a e;lementelor componente ale fortificaţiei de aşa manieră încît să se obţină maximum de
eficienţă fără cheltuieli inutile de muncă.

„

I. Berciu, Monedele romane descoperite în cetatea
în StComSibiu, 18, 1974, p. 120.
a I. Glodariu, Relaţii comerciale, p. 94-96.

2

de la

Ef. V. Popa -

Căpîlna,

4

Idem, Arhitectura dacilor, p. 28.
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dacică

Desigur, încă de la începutul săpăturilor arheologice sistematice, pe
C'ondu~ătorii ac~stora i-au preocupat roostw-ile politice şi mai ales militarstrategice ale. cetăţii de pe valea Sebeşului, întărită, aidoma celor mai
impunătoare din Munţii Orăştiei cu ziduri din blocuri de calcar 5 • Calcarul fu~~se adus, după cum au demonstrat analizele petrografice 6 , tot din
cariera de la Măgura Călanului. Un asemenea efort ieşit din comun dovedea în primul rînd posibilităţile de natură materială şi tehnică ale
dacilor din sud-vestul Transilvaniei dar şi, în al doilea rînd menirea
oarecum deosebită a cetăţii Căpîlnei, mai apropiată de aceea a fortificaţiilor similare de pe valea Apei Oraşului, decît de a altora, mode.ste ca
înzestrare, din alte zone ale Daciei.
Gruparea fortificaţiilor din Munţii Orăştiei într-un sistem menit să
bareze căile de acces spre Sarmizegetusa cunoscută fiind, orice insistenţă
asupra ei este superfluă 7 • Dar descoperirea şi cercetarea altor cetăţi cu ziduri
ridicate din piatră ecarisată, situate tot în zona de sud-vest a Transilvaniei, au condus, pe de o parte, la modificarea opticii privitoare la modalitatea de apărare a acelei zone şi, pe de altă parte, la încercări de a găsi,
pe baza rezultatelor aceloraşi cercetări arheologice, considerentele, de
început şi ulterioare, ale fondării, existenţei şi amplificării fortificaţiilor.
ln acest context lie avea în vedere o zonă mai extinsă decît a Munţilor
Orăştiei, care cuprindea regiunea sudică şi sud-estică a Carpaţilor occidentali, regiunea răsăriteană a Munţilor Sebeşului, cea nordică a Munţilor Cibinului şi regiunile de contact ale Munţilor Parîng şi RetE'zat, cu
cetăţile aflate atunci în curs de investigare, la Craiva, Căpîlna, Tilişca
şi Băniţa.

Se conturau două categorii de fortificaţii: unele menite să apere ·
direct Sarmizegetusa (Costeşti-Cetăţuie, Costeşti-Blidaru, toate turnurile
de pe drumul spre Sarmizegetusa, Luncani-Piatra Roşie, Grădiştea Muncelului-Vîrful lui Hulpe, încă necercetată, şi „valul" de la Cioclovina),
altele să bareze căile de acces spre ea (Tilişcas, Căpîlnau, Băniţa 1 0 şi
Craiva 11 ). Toate, deci, din punct de vedere militar-strategic, erau integrate în sistemul de apărare a Sarmizegetusei, chiar dacă pentru acelea
din a doua categorie nu se excludeau, pentru faza iniţială de funcţio
nare, şi alte raţiuni, mai ales politice. Singura rezervă exprimată, privitoare la menirea militar-strategică a uneia dintre aceste -cetăţi, privea
5 Pentru consideraţiile ce urmează cf. I. Glodariu, Cetatea de la Căpîlna în
sistemul defensiv al statului dac, în ActaMN, XX, 1983, p. 59-64.
6 Analizele au fost făcute de prof. E. Sţoicovici.
7 C. Daicoviciu în C. Daicoviciu Al. Ferenczi, Aşezările, p. 64; idem, în
J.~tRom, I, 1960, p. 305; C. Daicoviciu H. Daicoviciu, Sarmizegetusa, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1962, p. 9;. H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerireC1
romană, Cluj, 1972, p. 43, 45, 58.
8 C. Daicoviciu, l.c.; M. Mareea I. Berciu, La citadelle dace de Căpîlna,
ln Dacia, N.S., IX, 1965, p. 201-231; M. Macrea, CetDacTrans., p. 20; H. Daicoviciu, op. cit., p. 53, 337.
1 Supra, nota 8 şi I. H. Crişan, Burebista şi epoca sa2, 1977, p. 350, 353.
10 Supra, nota 8 şi Oct. Floca, CetDacTrans., p. 33.
n Supra, nota 8.
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Craiva12. Tot cetăţile acum în discuţie erau considerate, în faza iniţială
de funcţionare, drept centre ale unor uniuni tribale, înglobate apoi de
Burebista în statul săut3.
Nu intrăm acum în alte detalii privitoare la rosturile fiecăruia în
ansamblul sistemului defensiv al statului dac 14, ci insistăm doar asupra
destinaţiei şi rolului cetăţii Căpîlnei.
Caracterul ei de centru tribalt5, de „cetate de refugiu tribală'" 16
sau numai de „centru al unei exploatări agricole" 17 nu poate fi acreptat
pentru că la poalele Dealului Cetăţii şi pe o zonă largă, de kilometri
pătraţi, în pofida perieghezelor sistematice, nu s-au descoperit urmele
vreunei aşezări civile, nici chiar ale unor locuinţe răsfirate, obişnuite
în zona montană 1 s.
ln alte locuri unde, de asemenea, s-au clădit fortificaţii pe înălţimi
ce dominau căile de acces, adesea la poalele lor se află întinse aşezări
deschise pentru care fortificaţia reprezenta acropola. Cel mai bun exemplu de acest fel îl constituie cetatea de la Costeşti-Cetăţuie. Acolo, atît
pe terasele înalte de pe cursul rîului ce udă pantele de est ale dealului,
în poienile din jur, cît şi, mai ales, sub vatra satului actual s-au descoperit locuinţe, construcţii gospodăreşti, chiar cuptoare de ars ţigle. Fortificaţia de pe Cetăţuie mai întîi, apoi şi aceea de pe Blidaru reprezentau,
aşadar, cetatea prin excelenţă, locul unde în caz de resîrişte se organiza
apărarea. Tot cetatea de la Costeşti-Cetăţuie era în acelaşi timp reşedinţa
permanentă mai întîi pentru conducătorul uniunii tribale, apoi a regelui
şi, în timpul lui Decebal, a unuia dintre comandanţii săi. Deci, din acest
punct de vedere orice analogie între Costeşti şi Căpîlna este exclusă.
In schimb, în aceeaşi zonă a Munţilor Orăştiei există o analogie
perfectă, anume cetatea de la Luncani-Piatra Roşie 19 . Incă mai puternică
decît cetatea de la Căpîlna, cea de la Piatra Roşie este înzestrată cu o
incintă din ziduri de tip murus Dacicus, cu bastioane la colţuri şi pe
traseul incintei şi cu un al doilea zid, de astă dată din piatră legată cu
pămînt, care închidea accesul dinspre şaua de legătură. In interiorul
celor două incite s-au construit clădiri impunătoare, menite să adăpos
tească garnizoana şi rezervele pentru timp de război.
Sondajele sistematice făcute în regiunea din jurul cetăţii În discuţie
n-au dus la descoperirea de locuinţe dacice nici chiar în zona dintre
cetate şi uriaşul zid de piatră, pămînt şi lemn de la Cioclovina-Ponorici.
Din punct de vedere militar comparaţia între cetatea de la Costeşti
Cetăţuie şi cea de la Luncani-Piatra Roşie este mai mult decît semnifi12 I. Berciu, CetDacTrans., p. S6 ("Este posibil ca cetatea dacică de la Piatra
Craivii, Apoulon-ul, să fi făcut parte, împreună cu Băniţa, Căpîlna şi Tilişca, din
sistemul de apărare a capitalei Daciei, Sarmizegetusa. lnsă ea poate constitui şi un
nucleu al unui alt complex de aşezări din Munţii Apuseni, regiunea auriferă a
Daciei").
11 H. Daicoviciu, op. cit., p. 31, 53. Opinia a fost preluată şi de I. H. Crişan,
op. cit., p. 359.
.
u I. Glodariu, Sistemul defensiv al statului dac şi întinderea provinciei Dacia,
în ActaMN, XIX, 1982, p. 32-33.
ts H. Daicoviciu, l.c.
16 I. H. Crişan, op. cit., p. 352.
.
.
17 M. Maerea I. Berciu, op. cit., p. 227.
1s Vezi supra, finalul capitolului III.
19 C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Ro~ie, Bucureşti, ·1954.
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cativă. Fiecare dintre ele îşi are rolul strategic bine definit in raport cu
cetatea de scaun, cu Sarmizegetusa: prima barează acesul dinspre nord,
dinspre fertila vale a· Mureşului, iar cea de a doua dinspre valea Streiului şi valea Boşorodului înspre capitală. La fel, fiecare a fost înzestrată
cu elemente de apărare impozante şi poate în această privinţă cetatea
de la Luncani-Piatra Roşie are o notă de superioritate. Dar trecînd peste
micile diferenţe, în ultimă instanţă nesemnificative, rolurile lor rnilitarstrategice, sînt, practic, de aceeaşi importanţă.
Ceea ce le deosebeşte însă este funcţia politică, existentă doar la
prima. În adevăr, încă de la începuturile sale cetatea de la C-0stcşti
Cetăţuie a reprezentat nu numai centrul militar al zonei înconjurăto<ire,
ci şi centrul politic al ei, în calitate de reşedinţă permanentă, mai intîi a
conducătorului uniunii tribale, apoi a regelui. Abia construirea Sarmizegetusei şi mutarea reşedinţei regilor daci acolo avea să determine pierderea importanţei sale politice pe cînd cetatea de la Luncani-Piatra
Roşie a fost dintru început construită cu rosturi militar-strategice şi a
rămas astfel pînă la sfîrşitul existenţei sale.
Situaţia este aceeaşi la Căpîlna şi a rămas neschimbată pînă la distrugerea ei în timpul războaielor de la începutul secolului li e.n. Rămîn
de avut în vedere, deci, nu calitatea sa de „centru al unei exploatări
agricole«2o, ci numai ceea ce se remarca tot cu acel prilej, anume „caracterul ei eminamente militar şi destinaţia sa strategică" 21 •
De altminteri, punctul de plecare în încercarea de a găsi pentru
cetatea în discuţie şi alte funcţiuni decît cele strict militare l-a constituit
interpretarea drept resturi ale unei fortificaţii anterioare (pămînt şi lemn
sau numai lemn) a stratului de cenuşă apărut în unele locuri sub zidul
de incintă, asupra căruia este inutil să revenim acum. ln acel context
palisada reprezenta prima faza de fortificare a cetăţii, socotită anterioară lui Burebista22.
tn concluzie, dispărînd elementele care ne-ar fi obligat la admiterea existenţei unei fortificaţii anterioare lui Burebista, pe de o parte,
şi inexistenţa aşezării(lor) civile în apropierea cetăţii, pe de altă parte,
nu mai rămîne nici un motiv de căutare pentru cetatea Căpîlnei a altor
funcţiuni decît acelea militar-strategice absolut evicţente. Descoperirea,
în interiorul cetăţii, a cîtorva unelte agricole şi meşteşugăreşti nu constituie un impediment în acest sens cit timp ele erau absolut necesare
garnizoanei cetăţii, probabil pentru cultivarea unor suprafeţe restrînse
la poalele Dealului Stăuinilor şi pentru reparaţii curente. Hotărîtoare în
această privinţă rămîne constatarea potrivit căreia cetatea nu putea fi
centrul militar-politic al unor aşezări inexistente şi nici centrul unei
exploatări agricole, afară de cazul cînd această „exploatare" nu depăşea,
din pricina reliefului extrem de vălurit şi cu pante repezi, limitele gră
dinăritului. De altfel, pentru existenţa în cetate numai a unei garnizoane pledează mulţimea rîşniţelor şi a cutelor de ascuţit, prezenţa cremalierelor, numărul mare de tessere, zăbalele de călărie (majoritare) şi
depozitarea de furaje la parterul turnului-locuinţă.

Supra, nota 17.
M. Macrea - I. Berciu, op. cit., p. 226-227; H. Daicoviciu, op. cit., p.

20-21
22

58-59.
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Cît priveşte importanţa militar-strategică a cetăţii 20 , ea reiese din
situarea locului unde. a fost amplasată în raport cu caracteristicile geomorfologice ale zonei şi cu accesul înspre şi dinspre ea. Cum cele dintîi au
fost trecute în revistă într-un. capitol anume 2 4 ne rezumăm să insistăm
asupra drumurilor.
_
Cel mai important drum de munte (plai) este acela care străbate
Carpaţii de la sud spre nord, trecînd prin pasul Urdele, şi avînd cîteva
ramificaţii (fig. 1).
O primă ramificaţie importantă a plaiului începea pe muntele Tîmpa
şi se îndrepta, pe direcţia generală nord-est, pînă la Piatra Albă şi
Ştefăneşti spre Cindrel. Atît la Ştefăneşti, cît şi la Cindrel se întîlnea
cu ramificaţiile altui plai foarte circulat, anume acela care urca pe valea
Lotrului, Vf. Mare, Voineagu, izvoarele Sadului 25 . De la Cindrel plaiul
se bifurcă din nou, o ramură, cu direcţia nord-est, se îndreaptă, spre
Cisnădioara, iar cealaltă, cu direcţia generală nord, coboară la Strî!:' ba,
unde se bifurcă din nou, un plai cotind spre vest şi îndreptîndu-se. p ~ la
Căzile, spre valea Frumoasei2 6 , celălalt coborînd, pe la Dos, spre Tilişca.
Revenind la Tîmpa, ramificaţia vestică a plaiului ce venea de la
Urdele continuă pîn<"i la Tărtărău, de unde un i::L1i cobora la Fata, traversa Sebeşul spre est şi se îndrepta spre C{1zil~. de-acolo 'din nou spre
nord'::vest şi traversa Sebeşul la poalele mlmtclui Golu. continua pe
sţînga văii Sebeşului, dar pe creastă, pentru a coborî la Şugag şi, mai
departe, pe malul drept al rîului se îndrepta spre Căpîlna. Debuşeul
acestui plai se întîlnea la Şugag cil drumul Tilişca-Poiana-.Jina-Şugag.
Ramura vestică pornea de la Tărtărău, pe la Sălancle, Poarta Raiului,
Vf. Canciu, Prisaca, Vf. Comanu, la Hodineli, Măgura Tomnaticului,
Dealul Lung. Vf. Recea, Vf. Crucilor, Vf. Stroii, Stăuini, de unde o ramură cobora la cetatea Căpîlnei, iar cealaltă se îndrepta spre Loman2 7 •
De la muntele Fata exista un plai scurt, cu direcţia est-vest, cc făcea
legătura între ramurile cvasiparalele cu direcţia generală sud-nord.
In sfîrşit, urcînd din Poarta Raiului la Puru şi mai departe pe şaua
dintre Vf. lui Pătru şi Auşel, pe la Şurean, Comărnicel, se coboară spre
Grădiştea Muncelului. De altminteri, tocmai la Vf. lui Pătru plaiul în
discuţie se .întîlnea cu cel ce urca mai întîi pe Jiu şi trecea pe la Petrila.
Revenind la menirea cetăţii de la Căpilna, misiunea ei de a apăra
dinspre est Sarmizegetusa poate fi admisă în legătură cu coloana romană
care pătrunsese în interiorul arcului carpatic fie prin est, fie pe Olt şi
apoi pe Lotru2s. ln schimb, posibilitatea unui atac dinspre Căpîlna spre
menţionată

la I. Glodariu, Arhitectura dacilor, p. 86-87.

23

Succint

24

Supra, capitolul I. Cadrul geografic.

25 Pînă la confluenţa cu Lotrul acest drum urcase pe firul Oltului şi e1 a fost
folosit în antichitate, ca şi mai tirziu. Drumul pe Qlt îri amonte, prin pasul Turnu
Roşu avea să fie deschis abia în epoca romană.
26 Frumoasa este numele Văii Sebeşului de la obirşie pînă la confluenţa cu
Sălanele.
/
27 Cf. I. Glodariu, Itinerarii posibile ale cavaleriei maure în războaiele dacice,
in /n memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 158 şi nota 19.
28 C. Daicoviciu, în /stRom., I, 1960, p. 305; C. Daicoviciu H. Daicoviciu,
op. cit., p. 9-10.
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• Sarmizcgetusa al cavaleriei maure29 nu a putut fi acceptată 30 • Dincolo
de dificultăţile de netrecut pentru o trupă de cavalerie fie pe un plai,
fie pe celălalt şi de imposibilitatea conjugării atacului de diversiune al
lui Lmius Quietus cu grosul trupelor comandate de împărat. castrele de
pe Jigoru şi Vf. lui Pătru, pe de o parte, ca şi acelea de pe Comărnicel,
pe de a~tă parte, jalonează suficient de clar nu numai drumul coloanelor
maurului, ci şi locul unde au făcut joncţiunea pentru a cădea în spatele
Sarmizegetusei.
Deci, deoccimdată ar riimîne în discuţie obstacolele pe care cetatea
Căpîlnei şi, înaintea ei, cea de la Tilişca, le reprezentau în calea înaintării trupelor comandate de M. Laberius Maximus3 1 , pătrunse în Transilvania fie prin Pasul Bran, fie pe Olt-Lotru-plaiul amintit mai sus.
Dar este de neînchipuit că la alegerea locului amplasării cetăţii Căpîlnei,
în vremea lui Burebista (chiar dacă ea n-a apucat să fie ridicată sub
marele rege), se putea prevedea atacul dinspre est, din interiorul arcului
CC1rpatic, al unei coloane romane de felul celei comandate de guvernatorul
Moesiei Inferior.
Modul de amplasare al fortificaţiilor dacice - cunoscute astăzi în ajunul războaielor de la începutul veacului al II-lea demonstrează
crearea intenţionată a unui sistem defensiv unitar, menit să împiedice
pătrunderea duşmanului 'în interiorul arcului carpatic şi în Munţii Apuseni32, cei din urmă izvorul bogăţiei proverbiale a Daciei în metal preţios. La această amplasare a fortificaţiilor dacice s-au avut în vedere
nu numai pasurile montane accesibile atelajelor, ci şi plaiurile practicabile fără acestea. Cele mai bune exemple le constituie fortificaţiile de
la Breaza, Arpaşu de Sus şi Tilişca. Ultima amintită se afla atît la debuşeul unei ramificaţii a drumului de pe Olt-Lotru-Cindrel, cît şi a
ramurii aceluia ce venea dinspre Urdele spre Cindrel.
In acest context cetatea Căpîlnei se afla la debuşeul plaiului care
pornind de la Polovragi, trecea pe la Muşetoiu-Urdele-Tîmpa-Tărtă
rău-Sălanele şi mai departe pe plaiul Lomanului şi a ramurei Tărtă
rău-Fata-Căzile-Şugag. Pătrunderea pe acest plai era barată de cele
două fortificaţii de la Polovragi, iar debuşeurile lui la nord de munţi de
Tilişca şi Căpîlna. Cea din urmă reprezintă, aşadar, una dintre verigile
lanţului de fortificaţii de pe versantul nordic al Carpaţilor meridionali.
Inzestrarea ei cu ziduri de calcar îşi poate avea explicaţia în situarea
fortificaţiei aproape de capitala Daciei. Oa urmare, cetatea Căpîlnei nu
este de inclus într-o centură exterioară de apărare a Sarmizegetusei, ci
în sistemul general de apărare a statului dac. Accesul direct spre Sarmizegetusa era barat sau centura de apărare a acesteia era formată de for;
;

29

M. Macrea - I. Berciu, op. cit„ p. 231.
ao Din motive asupra cărora nu se poate insista aici plaiul Vf lui Pătru
Fata-Şugag a fost abandonat in discuţia referitoare 'la posibilităţile de înaintare
a cavaleriei maure spre Sarmizegetusa, la fel ca şi plaiul Lomanului (I. Glodariu,
op. cit.), I. Ferenczi (consideraţii de ordin geomorfologic şi topografic cu privire
la desfăşurarea campaniilor fmpăratului
cetăţi dacice din Munţii Sebeşului (1), in

Trai.an pentru cucerirea complexului de
Apulum, XII, 1978, p. 122-123 şi nota 8)

are, de asemenea "impresia că ele nu au fost folosite in epoca
deosebite de circulaţie ... "
·
Daicoviciu, op. cit„ p. 326.
3 2 I. Glodariu, Sistemul defensiv al statului dac •. „ p. 23-24.

greutăţilor
31 H.
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dacică,

din cauza

tificaţiile de la Cioclovina, Luncani-Piatra Roşie, Costeşti-Cetilţuie, C:;steşti-Blidaru, Cucuiş, Cugir şi Vf. lui Hulpe.
Amplasarea cetăţii de la Căpîlna s-a făcut foarte probabil ca a majorităţii celor dacice în a doua parte sau spre sfîrşitul domniei lui Burebista. Dar, după cum demonstrează construirea zidurilor nu în tehnic;i
elenistică (ca la Costeşti-Cetăţuie sau Tilişca) ci dacică (ca la Coste~ti
Blidaru, Luncani-Piatra Roşie, Băniţa,, Sarmizegetusa) şi planul care urmează configuraţia terenului (spre deosebire de planurile de la Costeşti
Cetăţuie faza de piatră - , Costeşti-Blidaru şi Luncani-Piatra Roşie),
întocmai ca la Sarmizegetusa, cetatea a fost construită fie la sfîrşitul
domniei marelui rege, fie mai degrabă imediat după el. De atunci, după
destrămarea întinsului său stat, unele dintre fortificaţiile ridicate de
Burebista nu au mai fost utilizate33 ; în schimb, s-a conturat clar intenţia
regilor daci cu scaunul la Sarmizegetusa de a transforma (prin păstrarea
şi completarea sistemului de fortificare moştenit de la Burebista) zona
intracarpatică într-un adevărat reduit păzit cu străşnicie mai ales la
trecerile peste munţ.i, atît de o parte cit şi de cealaltă a lor. O relaţie
între cetăţile şi fortificaţiile în stare de funcţiune în ajunul n'izboaielor
daco-romane de la începutul secolului II e.n. şi întinderea stăpînirii efective a lui Decebal sigur există dar pentru conturan':1 ei în detalii trebuie
a~teptată publicarea monografică a acestora şi tot atunci sînt de formulat

încheierile generale.
Cetatea de la Căpîlna face parte din categoria acelora care au funcţionat neîntrerupt de la fondare şi pînă la distrugerea lor definifo·:i.
Nici unde în cuprinsul ei nu s-a observat vreo întrerupere în stratul de altminteri subţire - de depuneri arheologice. Singurele modificciri
ccmstau, cum s-a spus, în demantelarea parţială a zidurilor sale dup<'i
primul război cu Traian şi refacerea acestora în grabă în ajunul celui de
al doilea război cînd s-a dezafectat şi intrarea secundară.
In afara perioadelor de construire şi de refacere a cetăţii, cînd în
barăcile din interiorul ei au putut locui cei ce au asigurat forţa de muncă
necesară unor lucrări de asemenea amploare, cetatea nu a adăpostit dedt
o garnizoană şi pe comandantul acesteia. Prezenţa neîntreruptă a garnizoanei în cetate este dovedită de continuitatea depunerilor arheologice;
oricum, ar fi de neînchipuit construirea unei astfel de fortificaţii pentru
a fi „locuită" numai în anii de război şi în restul timpului să rămînă
neutilizată. Dar permanenţa în cetate a unei garnizoane nu trebuie înţe
leasă în sensul prezenţei continue a aceloraşi oşteni şi a aceluiaşi comandant al lor cit timp atît unii cit şi celălalt puteau fi schimbaţi sau înlocuiţi periodic.
Despre existenţa unor comandanţi în fruntea cetăţilor sub Decebal
ştim dintr-unul dintre fragmentele păstrate din Geticele lui Criton:
„ ... alţii, dintre cei din jurul regelui, erau rinduiţi [să se îngrijească]
de fortificaţii" 34 • Recrutarea comandanţilor de cetăţi din anturajul regelui şi din curtenii săi este absolut firească, dar cu toate că ştirea priveşte
numai starea de lucruri din timpul domniei lui Decebal, ni se pare aproape exclus ca ea să nu fi avut antecedente, care probabil datează încă de
33
34

Idem, op. cit., p. 24-34.
Criton, Getica, 5, 2.
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pe vremea lui Burebista 3;;.

Dacă în alte locuri comandanţii puteau avea
legate de „administrarea" zonelor unde se aflau situate
Ci"1pîlna împuternicirile lor nu puteau fi decît strict
militare, întocmai, de pildă, ca ale celor de la Luncani-Piatra Ro5ic. Cît
de extinsă era zona afectată spre supraveghere garnizoanei nu se poate
şti exact dar ea trebuie să fi inclus sigur lungi porţiuni din plaiurile care
coborau din munţi şi din cel ce venea dinspre Tilişca.
La fel ca în toate celelalte fortificaţii dacice care nu au fost reutilizate de romani, parţial sau cu modificări structurale, după distrugerea
din cursul celui de al doilea război cu Traian viaţa în cetate nu rn:1i
continuă. Tîrziu doar, în epoca feudală, pe locul ei avea să se ridice un
post de veghe.
.
Cetatea Căpîlnei - simplă parte componentă în ansamblul sistemului defensiv al statului dac - rămîne totuşi una dintre cele mai importante şi mai bine înzestrate nu numai cu elemente de fortificare din
pămînt şi piatră ecarisată, ci şi cu monumente felurite, toate împreună
menite să stea mărturie stadiului înaintat de dezvoltare, civilizaţiei superioare şi marilor posibilităţi ale poporului care a înfruntat cu vitejie
O)tile Romei imperiale.

şi atribuţii civile,
fortificaţiile3 6 , la

15 I. Glodariu,
193-0, p. 434-435.
as Ibidem.

Clilnsideraţii

privind organizarea statului dac, în ActaMN, XVIJ,
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X. LOCUIREA FEUDALA

Materialul arheologic descoperit în cursul cercetărilor de pe Dealul
Cetăţii de la Căpîlna sînt în măsură să demonstreze că în afară de fortificaţiile şi de vieţuirea din epoca dacică, a existat şi o locuire în epoca
medievalc'p.
Vestigiile descoperite nu sînt însă de natură să lămurească, dacă
pe Dealul Cetăţii au fost ridicate construcţii de piatră în epoca feudaFi,
sau doar unele modeste amenajări din lemn. Din păcate nu au fost observate urme de ziduri pe platforma de stîncă de formă rectangular:'.'1,
de pe care probabil au fost demantelate sau au alunecat în pantă. Cu
atît mai puţin puteau să se păstreze urmele unor construcţii dintr-un
material atît de perisabil cum este lemnul. Avînd în vedere poziţia dominantă a acestui vîrf de deal se poate presupune într-un caz s<.m
în altul - că avem de-a face cu un punct de observare şi semnalizare
în cadrul unui sistem (prin intermediul altor puncte) legat de cetăţile
de la Sebeşel şi Săsciori2, sistem întîlnit şi uzitat în perioada evului mediu.
Ceramica descoperită în mod sporadic aproape în toate secţiunile
săpate, este în totalitate atipică, fapt ce nu permite o judecată de valoare privind cronologia locuirii de la Căpîlna. Pe un teren ceva mai
sigur ne aflăm în cazul pieselor din fier descoperite în cursul săpăturilor,
care atestă îndeletniciri gospodăreşti practicate atît în cazul locuirilor
cu caracter civil, cît şi în acelea cu caracter militar.
Indiferent dacă este vorba de o locuire civilă sau de una militar[t,
toporul constituie unealta indispensabilă, atît pentru necesităţi de construcţii în lemn, cît şi pentru folosirea cotidiană.
Două asemenea topoare au fost descoperite în S.VI şi S.XVI, unu~
avîr.d lama sensibil lăţită în spre tăiş şi manşonul oval, pe cîncl i11 clr·'lea este mai drept şi are manşonul rotund (fig. 11111, 2). Tăişul executat
pe ambele feţe ale lamei este simetric faţă de muchie. Topoare asemănătoare au fost descoperite la Păcuiul lui Soare, databile în secolele
1 Aducem mulţumiri şi pe această cale colectivului de arheologi ele pe Şantierul
arheologic Căpîlna care ne-a oferit materialul şi informaţiile necesare.
2 ln literatura de specialitate cu privire la cetăţi'le de la SE'be)el si Săsciori
se presupune că acestea datează din perioada anterioară colonizării săseşti. A-;pectul ruinelot însă şi elementele arhitectonice păstrate sugerează o mribuirc ero+
nologică a acestor cetăţi cel mai timpuriu la sfirşitul veacului al Xlll-ka. Vezi
V. Vătăşianu, Istoria artei feudale în Ţările Române, 1959, p. 10 şi bibl.
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al XIII-XIV-lea3 , care pot servi ca analogie pentru încadrarea cronologică.

Unelte de uz gospodăresc sînt şi cuţitele descoperite în num;;ir de opt
exemplare, majoritatea prost conservate. Două dintre acestea au păstrat
o parte din minere, avînd lama cu vîrful ascuţit şi un singur· tăiş (fig.
112/2, 7, 8). Al doilea tip de cuţit este acela cu lama curbată, ascuţitEt la
vîrf şi cu un singur tăiş; unul din acestea avînd o canelură longitudinală
în apropierea extradosului (fig. 112/4, 5, 6). Cel de al treilea tip are
lama dreaptă, cu vîrful ascuţit şi cu două tăişuri (fig. 112 3). Deşi această.
unealtă nu şi-a schimbat în mod substanţial forma de-a lungul secolelor,
amintim totuşi că asemenea tipuri au fost găsite şi în aşezarea de la
Coconi, atribuită perioadei de domnie a voevodului Mircea cel Bătrîn 4 •
Intre piesele descoperite un singur tip reprezintă practicarea agriculturii şi anume două seceri: una păstrată fragmentar, lipsindu-i minerul. a doua relativ bine conservată (fig. 111/3, 4). Aceasta din urmă
are mînerul destul de scurt, iar lama, cu excepţia vîrfului ascuţit, este
aproape uniform de lată. O bună analogie pentru încadrarea cronologică
o găsim în exemplarul descoperit în aşezarea de la Berchişeşti datat de
către autorii descoperirii în cuprinsul veacurilor XIV şi XV;.
O altă cateqorie de piese care atestă prezenţa calului şi probabil a
alt0r ani~ale sînt potcoavele şi ţesala. Cele patru potcoave fragmentar
p:1strate aparţin tipurilor cu şi fără călcîi şi avînd două, trei sau chiar
patru găuri pentru caiele pe fiecare parte (fig. 113/3-6).
O piesă reprezentativă pentru îngrijirea cailor dar şi a altor animale
(bovine) este ţesala. Minerul cu tijă de înmănuşare ascuţită, are forma
asemăn[ltoare unui trident, de a cărui braţe este prins cu nituri „pieptenele" confecţionat dintr-o lamă de fier îndoită (fig. 113/2).
Ca piese de echipament s-au găsit doar pinteni păstraţi fragmentar,
avînd spinul ascuţit şi prevăzut la mijloc cu un fel de nodul format
dintr-o plăcuţă pătrată (fig. 113/1), la care se mai adaugă o cataramă
de formă trapezoidală a cărei cui nu s-a păstrat (fig. 113 110). Pintenii cu
asemenea spin mai evoluat decît cel piramidal caracteristici pentru sec.
al XIII-lea, dar mai timpuriu faţă de cel cu rotiţă. se datează în veacul
al XIV-lea.
Fragmentul dintr-o lamă de fier cu lungimea de 2:J cm şi lăţimea
maximă de 2,7 cm ar putea fi interpretat ca .fiind o sabie cu un singur
tăiş, din care nu s-a păstrat mînerul şi partea din spre vîrf (fig. 112/1).
Aceasta constituie singura armă medievală găsită pc Dcalul Cetăţii de
la Căpîlna, ornamentată prin gravare cu motivul literei x.
Un număr de cinci chei, putînd fi, după formă, încadrate în perioada
artei gotice, au fost descoperite în S.VI, XVI, XVII. După dimensiuni,
acestea pot fi clasate în două tipuri: cele mai mari fiind chei pentru
zăvoare, pe cînd cele mici pentru lacăte (fig. 111/5-9). Întrebuinţarea
acestora este destul de lesne de presupus şi pot proba, chiar în lipsa urP. Diaconu, S. Baraschi, Păcuiul lui Soare, II. 19ii, p. 41.
M. D. l\fatei, E. I. Emandi, O. Monoranu, Habitatul m<'dieval rural din
bazinul superior al Şomuzului Nlare şi al Moldovei (sec. XIV-Xl/Il), Suceava,
1982, p. 37, fig. 42/4.
5 N. Const<intinescu, Coc@ni, 19i2, p. 78-79, pl. V.
3

t
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melor de construcţii, necesitatea zăvoririi unor încăperi, a unor magazii
sau a unor cufere.
O verigă cu diametrul de 22 cm şi lată de 4,2 cm pare a fi fost folosită la ferecarea unui butuc de roată de car (fig. 113/7), alături de
care mai notăm un belciug cu verigă, scoabe şi alte verigi (fig. 113, 8,
ll, ~2), care fac dovada unor folosinţe gospodăreşti.
Numeroase piroane şi cuie de diferite dime:psiuni au fost găsite în
aproape toate secţiunile, unele avînd capul plat, altele bombat, conic
sau piramidal (fig. 112/10-17).
In sfîrşit, o categorie aparte de descoperiri o formeaz:i un mare număr de piese din fier de dimensiuni destul de mici, din care prPzentă!n
pentru ilustrare doar patru exemplare (fig. 112/18-21). Acestea au forme
destul de ciudate, poate şi din pricină că nu s-au păstrat în întregime <:i
de aceea este greu de stabilit ce reprezintă. Una din ele, alcătuită din
două tije prevăzute cu un fel de noduli perforaţi, prinse la un capăt cu
un nit, pare să reprezinte un compas dacă facem abstracţie de acele perforaţii, despre al căror rost nu ne putem exprima (fig. 112/19).
Aşadar, în urma parcurgerii întregului repertoriu al 'nescoperirilor
de epocă feudală de la Căpîlna, este locul să ne exprimăm asupra
tipului de locuire de pe platoul Dealului Cetăţii. Avînd în vedere înălţi
mea acestui platou este puţin probali să avem de-a face cu o aşezare civiiă obişnuită, ştiut fiind că acest tip de aşezări se situează de obicei la
poalele dealurilor, pe terase sau de-a lungul cursurilor de ape. înclini'in.1,
pr-in urmare, mai degrabă pentru o locuire cu caracter militar, cu misiunea de supraveghere a zonei înconjurătoare şi de. semnalizare în caz ele
primejdie, chiar dacă armele şi piesele de haraşament sînt reprezentate
în număr mic. Uneltele agricole (seceri), alături de alte piese necaracteristice garnizoanelor militare nu exclud caracterul militar al locuirii dacă
ne gîndim fie şi numai la asigurarea hranei cailor aflători în mod cert
în această staţiune, după cum o dovedesc piesele de echipament
descoperite.
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Fig. 1. Masivul Parîng (parţial) : 1 localităţi actuale, 2 vîrfuri şi creste montane, 3 pas,
4 plaiuri, 5 drum, 6 cet ăţi tlacice, 7 castru de marş.
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. 2 · Zona ceta" ţ"i
I
Fig.

C ăpîlnei.
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Fig. 6. Secţiunea II: 1 humus actual; 2 pă.mînt brun -gălbui; 3 limita_stîncii.
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Fig. 9. Secţiunea XII A, plan: 1 limita săp ăturii; 2 bloc de calcar cu
jghe a b pentru scoaba de lemn; 3 bloc de calcar făr ă jgheab; 4 bloc din prima
asiz ă (incepînd de sus) ; 5 bloc din a doua asiză ; 6 piatr ă de stinc ă ; 7 z.id din
piatr ă de stîncă legat ă cu lut; 8 lipitur ă de podină arsă ; 9 fragmente ceramice;
10 oase; 11 cărbun e ; 12 fibul ă ; 13 foarfecă; 14 vas de bronz; 15 obiecte de
fier ; 16 umplutură cu aspect de emplect on ; 17 pafta de centur ă ; 18 limita
stîncii; 19 arie cu ceramică foarte mult ă; 20 bloc din asiza a treia de sus;
21 bloc din asiza a p atra ; 22 bloc din asiza a cincea; 23 bloc din asiza a şap
tea; 24 bloc din zidul de incintă (paramentul exterior); 25 blocuri d ărimate .
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Secţiunea

XIII A, profilul peretelui de sud-vest : 1 humus actual;

2 pămlnt brun-negricios; 3 pămînt brun-gălbui; 4 stîncă; 5 pămtnt ars cu căr 

bune şi cenuşă; 6 umplutură cu aspect J e emplecton; 7
fragmente ceramice dacice.
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Fig. 11. Secţiunea XIII, profilul peretelui de
sud-Yest: 1 humus actual; 2 pămînt brun, amestecat
cu piatră de stînc ă ; 3 emplecton; 4 lentilă de pămînt
galben ; S lentilă de pămînt brun-gălbui; 6 strat de
cenuşă ; 7 stînca; 8 bloc de calcar din paramentul
exterior al zidului de incintă; 9 cărbune; 10 fragmente
ceramice.
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Fig. 16. Turnul-locuinţă, profilele paramentelor exterioare ale zidurilor de nord-est ( 1) , Rud-est (2) şi bîrne carboninzat c diu apropierea colţului de nord· ( 3) (ueseue după M. Macrea şi I. .llerciu).
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Fig. 22. Cera1rucă lucrată cu mina: brun-roşietică (1-2), brun-negricioasă (3, 5,
9-14), căr ămizie (4), roşie (6-7), brună (8).
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Pig. 23. Ceramică lucrată cu mina: roşie (1). brunii (2-3, 13), brun-negricioasă
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teirior, negru interior (4, 9, 12), brun-negricic..
15, 17-18), neagră (8), brună (7, 14, 16).
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Fig. 46. Ceramic ă lucrată cu mlna: brun-negri(1-2, 5-8) , brun exterior, bcun-cărămizie interior, miez negru (3), brun-negru exterior, negru interior
(4), brun-gălbuie exterior, galben interior (9), c ărămizie
(10).
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mîna:
brnu-negricioasă
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brun-~ălbuie, miez negru (15), ueagră (16).
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negru (9), bmnă exterior, bnmă interior (10), brun - cără mizie
exterior, brun-negricioas ă interi or ( 11).
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Fig. 57. Ce ra111ică lucrată cu mina: bru11-cărămizie (I, 3 - 4,
Fig. 56. Ceramică lucrat ă cu mina: brun-cărămizie (I, 7, 13,
7-8, 11 - 13, 15, 18 - 19, 23 - 25), brn11 -11egricioasă (2, 9 - 10, 14,
15, 17 - 19), bruuă (2, 16), brun-negricioasă (3-6, 8, 10 - 11), cără
16-17, 21, :W), căr ăm iz i e (5-6, 22), bnmă (20, 27-28), gălbuie (26) .
miz,ie (9), gălbuie, miez negru (12), gălbui-cărămizie, exterior, brunnegricioasă interior (18).
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Fig. 60. Ceramică lu crată cu mina: brun-negricioasă (1 , 4, 9-11), brun-gălbuie (2, 6-7), neagră (~.
brun-roşielică (5), brun-că r ămizie (8), cărămizie (12).

Fig. 58. Ceramică lucrată cu mîna: brună (1-3,
5, 9-13, 18-20), brun-roşietică (4), neagră (6, 8, 15,
22, 24), cărămizie (1 1, 16, 25-26, 29), brun-negricioasă (17, 21, 23, 27), brun-gălbuie (14), brun-cără
mizie (28).
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Fig. 61. Ceramică lucrată cu mîna: brun-cărămizie
exterior, neagră interior {l-2, 12'-13). brună (3, 10-11),
neagră (4, 15), brun-negricioasă (5, 7, 14), brună exterior, neagră înterior (6), cărămizie (8-9), neagră (15).
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Fig. 69. Ceramică lucrată la roată: cenuşie (1-5,
7-8), cărămiziu-gălbuie (6) .
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Fig. 98. Bloc cu incizii.
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THE DACIAN FORTRESS AT CAPILNA
Sum1nary

1. Geography of the zone. The fortress is situatcd on the northern
slope of the Parîng Mountains, i.e. in the Şureanu Massif (pl. 1), charactcrized by relatively low mountains, with wide plateaus and valleys
transversal to the structural directions. The river on the left bank of
which the fortress is placed has its source under Cindrelul and it bears,
up to the confluence with Sălanele, the name of Frumoasa (the Beautiful),
and downstream the name of the river is Sebeş. Onc c:·osscd the mountains along the mountain path which went through the Urdel.e (2000 m.)
gorge; whence it went down following several directins.; from Tîmpa to
Cindrelul (where it met the one going upstream the Lotrul Valley) and
through Strîmba to Tilişca; from the same Tîmpa to Tărtărău, where
fro:~1 ramifications started through Sălanele to Vîrful lui Pătru, by Fata.,Patinu-Muncel-Taia to Căpîlna and Fata-Căzile-Şugag (the road Tilişca-Poiana- Jina arrived at this point) -Căpîlna. The rounded hillock
Dealul Cetăţii (pl. 2, 114), on top of which the fortrcss has becn placed,
ic:: ahout 200 m. high (in relative altitude), and 610 m. (in absolute height),
is steeply slanted, having a single narrow saddle on thc side of Dealul
St.'.luinilor. Three brooks arc running on three sides of it: Pîrîul Rîpii,
Pîrîul Gărgălăului and Sebeş. The mica-schist containcd by the hill
Dealul Cetăţii is not fit for rnan-made terraces. The top of the round
]_'lillock (pl. 3) has been levelled so as to obtain a quadrilateral platf0rm (pl. 3) sorrounded on ist southern and western sicle by the plateau
of the fortress (terrace C), having bcneath the terraces D (to the
'.-.outh-e3st), E (to the east and to the north), F (to the enst), B and A
(to the north) and G-I (to the south); the last thr0e ones arc natural
terraces. The parts of thc man-made terraces (A-F) bordering the
vclley have slided. For the dwelling tower one platform dug in the
rock has l:::een creatcd.
If. Former researches. The fortress has been mentioned in thc historical literature at thc end of the past ccntury by G. Teglas, who
thought it was Dacian (footnote 7), and G. Halavats, whose idea it
wac; the fortress had something similar to the ones placcd among the
souther . Mountains of Orăştie, noticing among other objects, Roman
consular coins, two imperial ones (from Nerva), which h~1v~ bce!1 discovered there (n. 8-9). Later information (n. 10-20) refer, in fact, to
another fortification. The archaeological investigation has bcen carried
on· in scveral phases: the year~ 1939, 1942 and 1954, when one disco15 -

Cetatea dacicd da Ll Cipî1aa
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vered the first earthern vallum, the dwelling-tower, partially the structures ncarby, the stairway and the surrounding wall between the
dwelling tower and the main gate, published some time later (footnotcs 13-17), 1965-1967 (the valia, the clitches, the stockade, the dweilingtower scction, the tower at the gate, all the precinct wail, the secondary entry and terraces C, E, F, I, partially mentioned in the archaeological literature - n. 18) and 1982-1983 (when the last verification.s
have bcen operated - n. 18-20).
III. The excavations. One presents in detail the rcsults obtailwd
through cutting the sections a-v, the ones situated in thc dv.rclling
tower, stairway, precinct wall areas, from sections I-XIX and sur!'accs
I-IV, as wcll as those resulting from surveys carricd on near D1'i1lul
Cetăţii (pl. 4-15, 20). Concerning the last ones, it is worth noticin~
thc lack of any hint mentioning the existence of a civil settlcrnent m·_.:
thc fortification.
IV. Fortification elements. Whichever the side from which onc cou~d
arrive to thc top of the rounded hillock, one had to pass along thc lin!-:
saclcllc, \\·hcrefrom one began placing the fortification elements.
I. Ditches and vallums (pl. 3, 5-6): ditch I (fig. 6), externa!. \\.:~s
5 m. widc at its upper part and 1 m. deep; vallum I (pl. 6, n. 1), is 11 m.
widc at its basys and was about 4 m. high, has thc ~hapc of a crcsc,~·nt
and is 28 m. lortg; ditch II (pl. 5), behind vallum I, was 0,60 m. deep,
3 50 wide at its upper part and 2.50 m. at its bottom; vallum II (pl. 5),
also in the shape of a crescent is 6 m. thick, 24 m. long and still, 1.50
high, if compared to ditch III (pl. 5), the last one îs 2.50 m. wide :mel
0.40 m. deep. The place of the stockade with footings is indicated by
the debris of burnt beams from m. 3.50-3.85 (pl. 5).
2. The dwelling-tower (pl. 3-4, 16, pl. II, n. 2) has bee:1
built on a platform dug in the rock (up to a five m. depth to the northeast), upon which one placed a layer of battercd earth. The wall, 1.73 m.
thick, had no footing, and consisted of four rows of worked blocks on
both revetments, having in between a mixture of stone and carth; the
revetments have been attached to each other by means of wooden clamps,
transversally placed, following the well known Dacian building technique, drawing on the hellenistic one. Each corner blocks of the last row
had on their upper part a mortise wherein the ends of wooden beams
had been fit; one of the blocks on the north-west side bears on it the
letter C (pl. II/4), indicating perhaps the name of the lapicide. The stane
wall was 1.70 m. high, wherefrom it continued in slightly burnt bricks
(sized 0.48 X 0.24 X 0.08/0.09 m.) for about 3,50 m. The roof was made of
shingle. The space whithin thc walls is 36.50 sq. m.; thc entry is 1.26 m.
wide :md îs placcd on the. south-eastern side. The lower floor room had
a floor made of stone and battcred earth and scrved as a storehom.e.
Upstairs, there was a dwelling; its door was on the side of the plateau
of the fortress. The limestone of which the wall blocks are made comes
from Măgura Călanului (at a distance of more than 70 km.). The location
of the dwelling-tower, in line with the precinct wall, demonstrates
that it was destined to serve both as a defensive element and shalter of
the commander of the fortress.
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3. The surrounding wall (pl. 3, 7, 11, III) has been built on a bed
dug in the rock of the hill. After having broken the rock by heating
(circumstance which accounts for the presence of the ash layer beneath
the clay stratum, apparent in sections III, XIII-XIV), it has
been levelled with battered clay on a width of 1.20-2.25 m.
From this phase upwords one built the rows of the ext~rnal
· revetment and behind them was the padding made of stone pieces ancl
earth mixed with water. The internai revctment of the wall began much
higher, not much under the upper part of the terraces situated bl•hind
the surrounding wall; up to that height, the blocks of the externai revetment were linked by means of wooden transversal clamps fastened
with one end upon the longitudinal bcams, the last ones being fixcd e'.ther
in the inner part of the padding, or in the hill. The revetments of the
wal start from the same level only on short segm('nts situatcd near
the dwelling tower. It is about 2.50 m. thick, and approximateliy 4.50-5
m. high (rising up to about 1.50 m. above the leve! of the terraces behind it).
When unvovering, one found_ out that large portions of the wall
had disappeared as a result of earth slidings, having occured at the steep
slopC's of the rounded hillock. It is, all the same, certain that it formetl
a sigle „corner", at the western area; the remaining part was curvilincar, depending on the configuration of the hill. One identified a ;iwnding of the wall, on which occasion elements bclonging to the sanctuaries have been taken out and built in its revetments.
"""-.
4. The tower of the main gate (pl. 12, 14) has been built with
its back against the surrounding wall; it consisted of walls with two
facings; the walls of the tower vary in thickness: the western one is
1.60, the eastern one is about 2.20, and the northern wall is .1.30 .. 1.35 m.
The outer entry is not preservcd; thc onc situated at the inncr side of
the vall was 2.45 m. wide. It is certain, at the same time, that at the
upper part of the tower the walls have been built also in slightly baked
bricks, each being 0.19 m. wide (the other dimensions could not have
been cstablished); the tower was shingle roofed.
5. The seconclary entrance (pl. 9) is at the north-eastern side, flanked
by two walls whose lower part goes up, stairslike, towards terracc E.
After having blocked it, the spacc between the walls served as a pLtce
where the waist ha<> been abandoned.
6. The watch-tower (pl. 3) has been placed on the platform cut
into thc rock at the place with thc heighest altitude. It was wholly
deranged by a feudal structure, but the fragments of Dacian bricks
found on terrace C show that at least the lower floor had bcen built
in bricks.
Owing to all the fortification ek•mentts, as wcll as to the steep
slopes of the hillock, the Căpîlna fortress was one of the strongest
fortified places bclonging to the defensive system of the Dacian State.
Ist main disadvantage consisted, as in the case of other Dacian fortifications, in the absence of any permanent source of water within the
walls. Consequently, it only could resist attacks of a short duration
but could not stand prolonged sieges.,
V. Other constructions. Within the walls, ome built structurec:; with
diferent destinations, Pl.eeded by the permanent garrison and its corn227
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mander, able to shelter increased numbres in time of war. All of them
are situated on terraces created to this end (C-E) and on the platform
of the dwelling tower; some of them have been ment to uphold the
padding at the externai part of the terraces.
1. Constructions upon the platform of the dwelling-tower (pl. 4).
The first of them is the platform itself, which ts 12-13 m. wide and
about 39 m. long; the largest part of its width is cut into the rock; to
the south-west there is a terrace with stone and battered earth. The
vertical facing on the side of the terrace C (= the plateau of the fortress),
obout 5 m. high, was not unitary: from the stone footing of the stairway
almost up to the northen corner of the tower, there was the rock. and
from place forwards the padding of terrace C. The micaschist attacked
by weather agents, and especially the padding of terrace O, required
the construction of sustaining and protecting walls. A. Protecting wall
1 is situated to the south-eastern side of the platform of the dwelling
tower and is preserved on a legth of 6.55 m. One discovered between
the wall and the tower, under the fallen parts of the tower, a layer of
customary material, whence the conclusion that protecting wall 1 has
been a terrace wall, built in the same technique as the surrounding
wall (at first with one facing, afterwards with two ones), upon a terrain
rising above the level of terrace C. B. Protecting wall 2, built in the
same technique and having had the same destinatio·n, is situated at the
opposite side. It is preserved on a length of 8 m. with fine rows of
masonry. It goes without saying that in ancient times it rcached the
surrounding wall. Thorough surveys led to the conclusion that it was
µrotecting wall 2 which has been built first and than protecting wall 1.
C. The transversal wall. At 2.25 m. from the south-eastern end of protecting wall 2, along its line, starts south-west the transversal wall,
heading toward the surrounding wall. It has two facings too, but they
consist of slabs put on their edges, attached to each other by wooden
clamps. From its total thickness of 0.48 m„ only 0.08-0.10 m. is rcscrvcd
to the padding. It constituted the stone footing of a wooden wall with
the place of the door and belongs to a room surrounded perhaps by
prot(;cting wall 2 on one side, and, possibly, on the other two oncs by
the surrounding precinct wall. It served probably as a storehouse. D. The
clrainage canal (pl. 4.23) consisted of two long grooved blocks, placed
upon one another, and passed through the surrounding walls neo.r the
dwelling towcr.
2. Thc stairu:ay u:ith a stone base (pl. 3-4). At 10.40 m. to the
east of thc dwclling-tower, begins the stone base of a stairway 45 m.
long and 1.16 m. wide, which leads to the platform of the watch tower.
lt consists of two rows of limestone salbs set likc stairs cut in the rock;
the ones on the side of terrace E have from place to place holes to
fit the posts of the balustrade in. The stairway had also a wooden
flooring; it had probably two ramifications: one in stonc leading to the
dwelling-towcr and the other one to terrace E.
3. The u:ooclen structure upon the terraces of the fortress have been
noticed owing to the ,,heaps" of ardiaeological rnaterial and to the debris
of burnt beams, as well as to the traces of burnt wall and daube found
at the extremities of the plateau of thc fortress (terrace C), on terrace E
C)<'I()
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on the section to the north-east of the platform of the watch-tower, near
the main gate and on the terrace D. All of them have been simple wooden
structures placed upon footings; they sheltered the garrison. They burned
down, together with , the other structures, after the fortress had been
conquered.
\
4. Sanctuaries. Three plinth fragments (having diameters of about
1 m.) and a limestone pillar have been built in the surrounding wall; they
have belonged to a sanctuary. Near the wall one discovered a smalJ.er
object (measuring 0.66 m. in diameter), which had probably fallen from
it. These two elements come from two different rectangular sanctuaries
demolished by the Dacians on the eve of the second war against Trajan,
in order to make use of the building material to the mending of the precinct wall. Instead of one of these sanctuaries, on terrace E, one constructed another rectangular one with woodcn pillars (the traccs of onc of
them could seen in section XVIII - pl. 20). Similar dismantlings of
sanctuaries by the Dacians for reutilization of their elements to the repairing of the fortifications have oeen identificd elsewherc too (Costeşti-Cetăţuia).

VI. Archaeological material. Thc remaining archaeological material
obtained from diggings is presented divided into categories; the findings
discovered between the walls of the secondary blocked entrance have
been given special attention.
1. Pottery. To the analysis of the- Dacian pottory at Căp~Jna 01w
applied the same method of presenting the objects, i.e. they have beec1 ·
divided into two distinct categories: hand made and produced on potter':.;
wheel. It is worth noticing, from the very beginning, that all tr.c pottery
fuund in the fortress has its analogies in the Dacian pottery found insid
other fortifications and Geto-Dacian saitleml'nts on the wholc' area inhabited by this pop\}lation, corresponding, broadly speaking, with the arcct
whcre their civilization appeared and became known, i.e. the territoriL''
to the norih of the Danube. The abundance of the pottery, the variety of
its forms, as much of the hand rnade as of the pottery made on potter·s
wheel indicates that pottery making was a traditional trado by the GetoDacians, with well dofined antecedents belonging to formor epochs. In
order to offer a true image of the richness and variety nf the pottery,
one "presents at the outset the pottery forms emerged from the first excavations (1939, 1942, 1954); concerning these ones one knows but a few
details regarding the discovery spots; then the pottery discovered betwe('n
1965 and 1967 and in 1982-1983, and the pottery found in constructions,
which one could date more precisely. Notwithstanding all the differenccs
in colour, owing to the way of baking the vessels, to the paste structun.',
shown by the hand made pottery belonging to the first stage of researches,
most of the vcssels forms are identica! with the ones found in othcr
Geto-Dacians civil settleni.ents and fortifications of Transylvania, Molda.via, Wallachian Plain and s.o., dated to the ist C.B.C. - 1st C.A.D., actually
belonging to the classical phase of Dacian civilization. Thus, at Căpîlna
there have been found jar-like souple, various in dimensions vassels,
adorned by buttons, bands in relief, incised lines (pl. 26-29), cups with
or withous handles (pl. 2B-29) as the dominant forms; as single or
unknown forms, there are a pitcher (pl. 27 /1), a vessel with a tube (pi.
229
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27/2), strainers (pl. 26 1-2) and a gray pottery mould (pl. 26, 14) which
has probably servcd în thc workshop of a goldsmith. At the same time,
the vcssels worked on the potter's wheel, made of a good quality paste,
belong to the traditional forms: fruit stands (with some details differing, as, for cxamplc, the hcight of the stern and the depth of the body) (pl.
30-31), cups with stern (pl. 32), storage vessels (dolia among them, of
considerable size sometimcs), characteristic of the classical period of
Da-cian pottery (pl. 33-34).
So1:ne forms of luxury pottery, a kind of „Dacian" imitations of
irnportations have been brought over by the Dacian trade with the
surrounding classical world. In this respect, worth mentioning arc kantharns-like cups," tankards and pitchers, copies of hellenistic and Homan
products, beginning în the second half of the 1st C.A.D. and continuing
tr:i the beginning of the following century, up to the eve of the Roman
conquest.
The inventory of pottery forms discovered in the years 1965-1967
and 1982-1983 is the richest one; there are precise details indicating
the places where they have been found out; that is what enabled us
to establish the date of some close complexes too.
Beside the two categories, hand made and wheel made, there has
been found at Căpîlna a unique vessel of the kind of the „flanged" ones
(pl. 43/4) less frequent in Dacian pottery (the only analogies to bc found
at Meleia, Rudele, in Orăştie Mountains), having served to preparing
the milk products. There have been found also fragments of painted
pottery (pl. 44) with geometric decoration, reputed to have been the
most rcfined products of th(!. Dacian potters, characteristic of the classical period of their civilization during the 1st C.B.C. - the 2nd C.A.D.,
up to the Roman conquest.
'J'he last part orf the chapter on ceramics comprises a detailed
<malysis of the fragments discovered at the secondary entrance (pl.
:~7-72) blocked on the eve of the first war between Dacians and Romans
(101-102 A.D.). Inside this real closed complex one discovered, beside
other kinds of archaeological material, a big quantity of pottery consisting of both hand made and wheel made vessels. One discusses in this
chapter the middle-sized and small vessels, many types and forms, among
which deserve mentioning the E>nes with almost vertical rim, the ones
with slightly out turned rim and bulging boby, decorated with specific
cJements dating from the s.econd half of the l5 1 C.B.C. and from the
f-· llowing century, vessel lids, imitating Roman shapes from the l5 1 C.A.D.,
fruit stands and cups with short feet or stems.
Within the closed complex at the secondary gate investigated in
1966-1967 there appeared pottery made on the potter's wheel too
comprising, among other types, fruit stands, vessels with high neck, some
with one two handles, pitchers and some bowls (pl. 70/8-10), imitations of either pottery products or bronze Hellenistic and Roman
vessels produced especially since the 1st C.A.D.
Compared to the abundance of the vessels types characteristic of
the classical times, the much less frequent pottery products (pl. 73-75)
demonstrate the foremost military character of the Căpîlna fortification.
2:10
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The first conclusion to be formulated after examination of the
pottery from Căpîlna is that the hand made objects are more numerous;
Căpîlna shares in this respect the situation of thc other Geto-Dacian sites.
The on-the-spot discoveries and the analogies hclped to cstablish
that all Căpîlna Pottery dates from the second half of the l ' 1 C.B.C.,
perpetuating in some cases older prototype5 throughout the following
two centuries A.D. That statement is witnessed for by the presence
•f forms typical to the end of the 1st C.B.C. and to the middle of the
folowing one; as examples, we mention the jar-likc vessels and the
Jruit stands, burnt more or less completely. It is to be underlined that
all the pottery at Căpîlna anly dates from the period between the second
half of the }st C.B.C. up to the years 105-106, during which thc fortress
was in function.
2. Metal objects. A. The smithy tools consist of thrcc hammers (pl.
76/1, 5, 10), being all of thcm variants of the sarne type; one could date
t!iem to the second half of thc ist C.A.D. and anothcr onc of a differcnt
type (pl. 76. 8), two tongs (pl. 76/6-fia, 79/4) of different types
which one could date on the duration of the 1st C.A.D., three chisels (pl.
76/9, 77 /8-9), a punch (pl. 76/7) and three centre punches (pl. 76/2-4).
B. Carpentry tools; these are represented by axcs (pl. 77 /1, 77 /3, pl. IX/fi),
two big axes from which one (pl. 77 /6) is datcd to the beginning of the
second C.A.D. and the other one (pl. 77 /4) on the duration of the 1st C.B.C.
ist C.A.D., a planisher (pl. 77 /2) to be dated to the 1'1 C.A.D., two
chisels (pl. 77 /7, 10), and a scraper (pl. 77 /5). C. The agricultural tools
consist of a ploughshare (pl. 78/9, pl. IX/3), three hoes from which (pl.
78/2, 11), two could be dated during the l5 1 C.A.D., two sickles (pl. 78 'fi-7),
a ring from a scythe or yoke (pl. 78/3), a curved knife (pl. 78 1) and
five scissors (pl. 78/4-5, 8, 10, pl. IX/2). D. The goldsmith's tools
comprise only an anvil (pl. 80/2), two hammers (pl. 80/1, 3), tongs (pl.
80/5). E. Building material: two pulleys, a simple block (pl. 80/4) and a
double block (pl. 80/8), nails (pl. 81/1-2, 5-8, 14), big nails (pl. 81 '3-4,
17-18), ornamental big headed nails (pl. 81/9-12. 15, 19), clumps (pl.
82/1-5, 9), hooks (pl. 83/6-8, 10), eve-bolts (83.'1), other metallic implements (pl. 83/2-5, 84/1-19, 85/13, 15-18, 86/2, 7-11, 13), mctallic
fittings fram a door frome (pl. 82/6-8, 10-11), objects having served
to locking (?) the door (pl. 83/11, 14). F. The houshold and everyday
objects comprise three iron studs (pl. 80/6-7, pl. IX/4), two pot-hangers
(pl. 83/12-13), a part of a similar object (pl. 86/6), five meat skewers
(pl. 85/19-22), knives (pl. 85/2-10) a needle (pl. 85/1), possibly a part
from a flint (pl. 85/11), a ring (pl. 86/3), three iron pieces of a wooden
pai! having served to fasten the handle (pl. 86/4-5, 15), a chain from
a candelabrum (pl. 86/1), an iron vessel (pl. 87/11), a strainer (pl. 87/1),
some importations from Italy, i.e. a bronze situla (pl. 87 /12), da table to
the ist C.A.D., the rim of a bronze a wash-basin (pl. 87/5) from the ist
C.B.C. and two strainers made of bronze (pl. 87/7, 9), a bronze fastening
piece (pl. 87 /10), some bronze handles (pl. 87 /2-4, 8), the handle of a
casket (pl. 88/1), big headed ornamental nails (pl. 49.'2-10), a bronze sheet
(pl. 87 /6, 88/11, 13-17), a rhyton and bronze tubes, lost nowadays. G.
Harness pieces: a splendid bridle-bit of a Thracian type (pl. 91), an eye231
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bolt (pl. 85/14), five psalia of bronze and iron (pl. 92/3; 5, 6, 8-9), two
broken bridle-bits (pl. 92/7) and two spurs (pl. 92/1-2). H. Weapons: an
umbo (pl. 89/3), three sicae curved daggers (pl. 89/1-2, 6), three other
straight daggers (pl. 90/2-4), two massive curved knives (pl. 89;4-5,
pl. IX/1, 3), a fragmentary gladius (pl. 90/1), six lance points (pl. 90/9-10,
12-15, pl. X/4), a spear butt (pl. 90/11), two spear points (pl. 90/7-8),
two arrow heads (pl. 90/5-6). I. Clothing objects and adornings: three
buckles (pl. 93/5-6) to be dated at the beginning of the 2nct C. rings
of bronze and iron (pl. 93/1-4, 7-18), rings with nodosities of different
types (pl. 93/12-14, 19-21), belt segments with astragali (pl. 92/10, 12),
a similar object (pl. 92/13), belt trimmings (pl. 92/11), an applique ornament (pl. 92/14) and an iron bronzed buckle (pl. 92/15) to be dated to
the beginning of the 2nct C.A.D., a bronze pendant (pl. 94/4) four spiraliform rings, two of them made of bronze (pl. 94/6, 15) and two made of
silver (pl. 94/9, 11), two silver rings (pl. 94/7, 10), an unknown bronze
object (pl. 95/14) and a necklace. There are many clasps made of iron
(pl. 95/1) to be dated to the 1st G. B. C., five spoon-like (pl. 96/1-4) of
silver, to be dated at the beginning of the 1st; C.A.D., other ones of
bronze of different types (pl. 95/3-13, 96/5-12, pl. IX/2), some wholly
preserved, some fragmentary and other ones of iron (pl. 95/15) most of
them to be dated to the 1st C.A.D.

3. Other categories of archaeological materials. A. Stane implements.
Whetstones: one only presented some of the many discovered whetstones (pl. 75/1-6, 81/16-17, pl. VIIl/5). They are mostly small-sized, with
ondulated faces following a prolopged use. All of them are made of
sandy grit stone. The rotative querns with two parts (meta and catillns)
partially presented (pl. 79/1, VIII/7-8) have been made of andesite; the
metallic parts are lacking. They are mostly fragmentary. All of them
are of the Dacian type. B. The crucibles (pl. 62/15-18) have vitrified
inner surfaces with bronze infiltrations. They are mostly fragmentary.
C. Glass vessels. The preserved fragments are so little, that Oi1e only
could restore the form of one of them (a glass). From the 11-12 vessels,
only one was made of pressed glass, the other ones being made of blown
glass; all of them come from Italy; they are dated to the 1st C.A.D. D.
Glass adornings and glass decorated trimmings: a bracelet (pl. 94/8) and
three beads (two of which are in pl. 94/1-2).
·
4. Coins. During the exavations one made casual discoveries of
silver and bronze Roman republican and imperial coins (denaries). 31
have been preserved. The oldest ones are from 121 B.C., the most recent
of them from the time of Nervct. From the republican coins, 16 have
been minted in Dacia. Excepting the bronze coin and the ones discovered
in the past century, the 30 silver c:iins have been found in the dwellingtower and they have belonged to a hoard. It is sure that the Roman
republican coins, or those of ROI'<an republican type, have been in use
throughout the existence of the fortresse.
5. Plant seeds and animal bones. From the seeds (see the identification in the Romanian text) only five are eatable; the other ones are
fodder seeds. The bones of sheep and goats are the most numerous,
followed by those of pigs (about 1/3) and bovines; all come from young
animals.
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6. Incisions on stane. On two limestone blocks, the one having fallen
from the protection wall of the rock (pl. 98), the other having been
built in the second row of the precinct wall, on its north-western side
(pl. VII) sketchy animals have been incised. The way in which they
have been represented and their fantastic appearance put them în relc.:tion with the ones on the painted pottery at Sarmizegetusa. The hypothesis that they could be totemic reminiscences or symbols of the
Dacian religion cannot be rulled out, but decisive arguments to this
effect do not exist.
VII. The chronology of the fortress. After the first round of resEarches (up to 1954 inclusively), one contended that the Căpîlna fortress dated from the same time as that of Costeşti-Cetăţuie. During
the first phase one built the dwelling-tower and possibly the tower of
the main gate (one did not know that the latter one is linked to the
surrounding wall) and an earth vallum on the line of the present ciay
surrounding wall. The latter one could have been constructed at the cnd
of Burebista's reign or at the beginning of Decebalus reign. In what
regards the end of its existence, it is to be supposed that the fortress
has been conquered during the first Dacian war of Trajan (101-102)
by Lusius Quietus and destroyed in the summer of 106 (footnotes 1-2).
After the second stage of researches (1965-1967), one tried to extend
the existence of the fortress as far back as the end of the 2nd C.B.C. (on
the grounds of the glass armlet, some pottery fragments and owing to
the opinion saying that the ash layer under the wall would havc bcen
the remains of a stockade); the building of the surrounding wall was
dated to the eve of the Daco-Roman wars (footnote 3). Now, after a
thorough analysis of the details of the construction technique and of the
archaeological material, one finds out that the few „old" pottery forms
can be considered as perpetuated whereas the other vessels are dated
from the middle of the 1•t C.B.0. to the beginning of the 2nd C.A.D. Similarly, there are few objects to be dated to the duration of the 1st
C.B.C.: tools, a glass vessel, the armlet already mentioned, two clasps.
Most of them (including the imported ones) are dated to the period
from th'3 second half of the 1st G.B.C., the duration of the following one
up to the first years of the second century B.C. At the same time, one
building and utilization levei of the fortress, dated to the end of the 2nd
and the beginning of the 1st C.B.C. is lacking, so that the existence of
the fortress does not exceed the period between the five or six decades
of the 1st 0.B.C. and the beginning of the 2nd C.A.D. The order of the
construction works was as it follows: the dwelling-tower, the surroundfrlg wall (including the gate tower and the secondary entrance), the
valla, ditches, and the stockade (the last three categories of works have
been carried on in the end so that the stone transportation providing for
the building of the structures situated inside be not hampered. The
fortress has been partially dismantled in conformity with the stipulations
of the peace conduded in 102; it has been hastily rebuilt on the eve
of the war of 105-106.
VIII. General conclusions. The majority of the archaeological material, as well as the elements of which the fortification consists, have
their analQgies in other contemporary Dacian settlements and fortresses.
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It has also its characteristic features which give it its distinctiveness.

Concerning the pottery, the hand-made
products are quantitatively
predominant. One notices the preference for the inoxidant baking and
the high quality of the painted pottery. The tools types are of <t late
character. It is beyond doubt that in the fortress existed a smithy and
a goldsmith's workshop. One cannot speak about a sustained agricultural activity. All of the imports come from the Roman world, namdy
from Italy. There are but a few weapons, but the presence of the curb
knives (sicae) and of the fragment of gladius are underlined. Concerning the clothing implements, one found out that they have been produced in Dacia and have been long utilized. All the objects demonstrate that those who inhabited the fortress have not been producers
but consumers. Architectonically, the fortress belongs to the kind of
Dacian worked stone fortifications. What it has in common with othcr
fortifications consists of: the technique in which the wall has becn
built, the entrance through a tower, the dwelling-tower, the sanctuLtrics
with limestone plinths and the fact that the wall was adapted to the
tcrrain upon which it was built. The peculiarities are: the levei difierence between the facings of the wall, the amplifying of the defensive
el~mcnts with valla, diches
and stockade, the secondary entry the
stairway with stone basis, the watch-tower built upon a platform cut
in the rock, the structure near the dwelling-towcr and thc protection walls.
The effort roade to built in limestone, which had to be carried from
Măgura Călanului, shows not only the out-of-common possibilities of
the Daci::ms inhabiting the south-western Transylvania but also the
particular destination of the fortress. Until some time ago it had been
included in the fortification system intended to block the access to the
Dacian capital (footnotes 7-11); it has even been give• the role of a
tribal centre and of an agricultural exploitation (footnotes 15-17). The
last assumption did not take into account the total lack of any civil
settlement in the neighbourhood, whereas the first one did not pay
enough attention to the possible ways leading to Sarmizegetusa. The
only perfect analogy in the neigbourhood is represented by the fort!'ess at Luncani-Piatra Roşie, with a purely military role. A comparison between these two fortifications and the fortress at Costeşti-Cetăţuie
is telling, because the last one was, besides its strategic importance, the fortification of a large civil settlement, being at
the same time the politica! and military centre of the surrounding area.
The non existence of an older fortification phase and the absence of a
civil settlement in its vicinity demonstrate that its role was a foremost
military one. (footnotes 23). The possibility of a would-be attack by
the Moorish cavalery, under the command of Lusius Quietus, on Sarmizegetusa coming from Căpîlna is out of question (footnote 30), and,
by all means, in the 1st C.B.C. when the Dacians have chosen the place
for the fortress one could not forsee the onslaught launched by M. Laberius Maximus (in 102 A.D.) from the east, as it was believed (footnote
31). The way in which the Dacian fortifications have been located on
the eve of the wars from the beginning of the 2nd O. indicated that the
Dacians have intentionally created a military defensive systern, meant
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to block the advance of the enemy who would try to penetrate within
the Carpathians and into Munţii Apuseni area (footnote 32). Givcn these
circumstances, the Căpîlna fortress was situated at the issue of the
mountain road which began at Polovragi (to the south of the Carpathians) went through Muşetoiu-Urdele-Tîmpa-Tărtărău-Sălanele and
continued along the mountain path by Loman and the ramification
Tărtărău-Fata-Oăzile-Sugag. The access to this area was blocked by
two fortifications at Polovragi, and at the other end, thcre were the
fortresses of Tilişca and Căpîlna (pl. 1). Perhaps Căpîlna owes its limestone walls to its being situated not far from thc Dacian capital. It
belongs to the category of those fortifications which have bcen in use
yithout interruption, from the days they have been built up to their
final distruction. They have been permanently inhabited by a garrison,
with increased numbers in time of war, and put under the command
of one of the kings' trusted men. (footnote 34). After it has been destroyed
during the second war against Trajan, life in the fortress ceased. Later
on, at the beginning of the feudal times, a watch-post has been constructed there, as shown by the archaeological material (pl. 111-11 3) and
conclusions.
·

*
The mediaeval archaeological material discovered at Căpîlna, on Dealul Cetăţii, proves the inhabiting of the area in feudal times superseeding
the fortification belonging to the Dacian period.
The household objects, but above all the harness fittings and the weapons, demonstrate the existence of a watch-tower destined to the surveillance of the surronnding area, especialy in case of enemy inroads.
The archaeological material (pl. 111-113) helps to date the inhabiting
in feodal tirnes to the I 4th C.A.D.
Translated from the Romanian by GEORGE CIPAIANU
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