AŞEZARILE

INTARITE DIN REGIUNILE EST-CARPATICE
ALE ROMANIEI IN SECOLELE VIII-XI
DAN GH. TEODOH

Pentru perioada s-ecolelor VIII-XI e.n. o
prezintă problema ~ezărilor întărite cu valuri
apărare, puţin cercetate din punct de veder-e

d-eosebită importanţă o
de pămint şi şanţuri de
arheologic, nu nwnai in

in restul ţării.
unor astfel de obiective arheologice constă de altfel
in faptul că, deşi ele datează de la .sfîrşitul mileniului I al e.n. şi începutul· celui următor, epocă istorică în care au avut loc numeroase transformări de ordin social-economic, politic şi cultural, semnificaţia lor
istorică este, în general, destul de puţin cunoscută.
Este lesne de înţeles că, in acest context, r~ultatele obţt.Ttute în ultimii ani in urma unor investigaţii arheologi·ce ample, sistematic-e şi riguros orientate, au o mare valoare ştiinţifică, pe baza lor şi a altor date
cunoscute mai de multă vreme, putîndu-se lămuri multe din numero33€le
probleme .pe care le ridică cercetarea atentă şi exhaustivă a aşezărilor de
acest fel de pe teriwriul ţării noastre, în general.
In ceea ce priveşte regiunile est-carpatice ale Rorr..:lniei preocupări
în dome.Ttiul arheologiei în legătură cu aşezările întărite din această
vreme s.î.nt cunoscute de mai bine de un secol. Astfel, încă din anul 1872,
Alexandro Odobescu într-un raport adresat Ministerului Instrucţiunii,
privitor la răspunsurile învăţătorilor din fostul judeţ Dorohoi la chestionarul arheologica-istoric trimis de el, aminteşte existenţa in nordul Mol- •
dovei a uno.r .astfel de .aşezări întărite, printre care şi pe acelea de la
Fundu-Herţii, !băneşti, Orofteana, Hudeşti şi Dersca 1. Unele din aceste
aşezări întărite sînt amintite, de asemene"! şi în alte lucrări de la sfîrşitul
secolului al XIX-lea 2 .
Intre cele două războaie mondiale, cîteva dintre aşezările întărite
din această parte a Moldovei, cum sînt de exemplu acelea de la Ibănt:'.şti,
Orofteana, Horodiştea şi Fundu-Herţii, sau din teritoriul din imediata
Moldova, ci

şi

Insemnătatea

1 Alex. Odobescu, Rămăşiţe antice in judeţul Dorohoi, în Opere Complete,
voi. III. Bucure~ti, 1908. p. 118 şi unu.
~ N. Filipescu-Dubău. Dicţionar geografic al judeţului Dorohoi, Iaşi, 1891, p.
44 ; G. 1. Lahovari, C. I. Brăteanu. Gr. 1. Tocilescu, Marele Dicţionar Geografic al
României, voi. III, Bucureşti, 1900, p. 706.
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vecinătate,

în R.S.S. Ucraineană, în regiunea Cernăuţi, de la Horbova,
au fost descrise amănunţit de pictorul Paul Verona, originar de pe aceste meleaguri, care are şi meritul de a fi efectuat, primul,
un sondaj arheologic în cetăţuia de la Fundu-Herţii ::. Cu ocazia săpătu
rilor întreprinse de P. Verona de la Fundu-Hertii s-au descoperit resturi
de palisadă arsă, vase întregi şi fragmentare, citeva unelte şi arme din
fier '•. Despre rezultatele sondajului arheologic întreprins la Fundu-Herţii
un interesant studiu a publicat C. Ambrojevici, care a pus în legătură
grupul de aşezări întărite din nordul Moldovei cu acela aflat mai la nord,
în regiunea Cernăuţi din Ucraina Subcarpatică, unde sînt cunoscute cetăţuile de pe Bila, Revna, Lencăuţii de Sud, Stăneştii de Sus, Aclincata,
Prisecani şi altele, considerîndu-le .pe toate ca un grup compact 5.
După aproape un sfert de veac de la apariţia lucrării lui C. Ambrojevici, avîndu-se în vedere importanţa studierii unor astfel de obiective
arheologice, Institutul de istorie şi arheologie din Ia.5i, în colaborare cu
Muzeul judeţean de istorie Botoşani au întreprins cu începere elin anul
1967 ample săpături arheologice în aşezarea întărită de la Fundu-Herţii,
obţinîndu-se cu acest prilej rezultate deosebit de importante 6 .
In ultimii ani, datorită cercetărilor efectuate la Fundu-Herţii, s-a
putut- stabili că aparţin aceluiaşi tip şi aceleiaşi perioade istorice şi alte
aşezări întărite, unele deja cunoscute mai înainte, dar insuficient datate,
altele recent identificate, astfel î.ncît pe baza materialelor arheologice
recoltate, ca şi pe baza formei de teren, suprafaţă (mărime) şi a sistemului de apărare folosit, pot fi încadrate în acelaşi tip şi datate în
aceeaşi vreme o serie de aşezări intărite, dintre care menţionăm pe acelea de la Horodiş.tea ', Orofteana ~\ Baranca-Hudeşti 9 , Dersca lO, Cobîla J t
şi Tudora 12, în judeţul Botoşani, Pocreaca-Satu Nou t3 şi Poiana cu Cetate-Cîurea H, în judeţul Iaşi. De asemenea, o serie de cetăţui de pămînt
şi Mamorniţa,

:1 P. Verona, Memoriu relativ la descoperirile arheologice făcute în regiunea
şi judeţul Dorohoi, in Revista Istorică Română, V-Vl, 19:35-1936, p. G:l:l.
4 1bidem; p. 6:34.
5 C. Ambrojevici şi n. Popovici, Zur vorge.vchichtlichen und mittelalterlichen
Vergangenheit des Bezirkes Dorohoi, în Dacia, IX-X, 1941-1944, p. 115 şi urm.
6 M. Petrescu-Dîmboviţa, D. Gh. Teodor şi V. Spinei, Les principaux resultaLs
des fouilles archeologiques de Fundu-Herţii (Roumanie, depart. de Botoşani), în
Arheologia Polski, XVI, 1971, p. 363 şi urm; idem, Principalele rezultate ale să
păturilor arheologice din Horodiştea de la Fundu-Herţii (jud. Botoşani), in Din
trecutul judeţului Botoşani, I, 1974, p. 79 şi urm.
7 N. Zaharia. M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări din Moldova de
la pa!eolitic pînă în secolul al XVlll-lea, Bucureşti, 1970, p. 274.
8 Cercetări de teren D. Gh. Teodor, in 1968.
9 N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 283-284, menţionată sub numele de Alba.
10 Săpături în curs de desfă~urare cu începere din anul 197:l, efectuate de
D. Gh. Teodor.
11 N. Zaharia, M. Petrescu-Dimboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 234.
12 Cercetări de teren efectuate de către D. Gh. Teodor şi A. C. Florescu, în
1970.
13 Şantierul Valea Jijiei, în SCIV, III. 1952, p. 45.
14 N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. :129.
Hertei
634.
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identificate î.n diferite locuri din Moldova urmează să fie în viitor mai
bine precizate cronologic prin sondaje arheologice l:i.
In ceea ce priveşte repartiţia geografică a acestor a<;;ezări întărite în
cadrul teritoriului Moldovei, din datele pe care le avem în stadiul actual
al cercetărilor, reiese că ele sînt situate deocamd:11:, în zonele estice ale
podişului Sucevei, la limita acestuia cu cîmpia Iv1oldovei. De asemenea,
ele par să jalo.neze limita de nord a podişului Central moldovenesc cu
cîmpia Jijiei, regiune denumită în general, Coasta Iaşilor. Din informaţtile pe care le deţinem, dar insuficient verificate pe teren" astfel de
aşezări întărite sînt situate şi la limita de e.<>t a Podişului Central moldovenesc cu stepa Elan-Horince-Prut, precum şi la graniţa sa sud estică
cu cîmpia Tecuciului. Pînă în prezent, nu cunoa<;;tem însă nici o aşezare
sigură de acest tip în regiunile subcarpatice şi nici în sudul Moldovei în
aşa numitele Coline ale Tutovei sau în ţinutul Vrancei, deşi unele date
despre existenţa unor cetăţi de pămînt în aceste zone ar putea sugem
ipoteza că ele nu au putut fi construite aici.
_
Pornindu-se de la rezultatele să.păturilor întreprinse la Fundu-Herţii
şi mai recent la Dersca, ca şi de la cercetările de suprafaţă efectuate în
cuprinsul celorlalte aşezări menţionate, putem conchide că cetăţile de
pămînt din secolele VIII-XI din Moldova sînt situate, fără excepţie, pe
promontorii înalte, cu pante abrupte, uneori cum este cazul acelora de
la Fundu-Herţii, !băneşti, Dersca sau Baranca-Hudeşti etc. chiar pe înăl
ţimi dominante, avînd astfel o foarte mare vizibilitate şi folosind pe lîngă
sistemul propriu de apărare, insă.şi forma accidentată a terenului.
In general, suprafaţa unei astfel de aşezări întărite, socotind evident
numai incinta apărată şi locuită efectiv în caz de primejdie, era destul
de redusă variind între 2,5 ha la Fundu-Herţii, Tudora sau Dersca şi
pînă la 3-4 ha la Cobîla, Hudeşti, Poiana cu Cetate etc. Fără excepţie,
a.,'iCzările de acest fel sînt situate pe promontorii relativ înguste, reprezentînd prelungiri ale unor platforme sau dealuri mai mici şi numai în
cîteva cazuri dominante. Pe direcţia căii de acces, către platforma sau
dealul din care face parte, promontoriu! este de obicei barat de două sau
trei valuri de pămînt cu ş.anţurile de apărare adiacente, oare constitui!€
însuşi sistemul de apărare al aşezării respective. La majoritatea acestor
aşezări sînt documentate şi valuri laterale care inconjoară marginea abruptă a promontoriului, cum este cazul acelora de la Fundu-Herţii, Dersca,
Tudora, Baranca, etc.
De asemenea, la Fundu-Herţii şi la Dersca incinta fortificată a fost
înconjurată la exterior, la o distanţă de circa 200-400 m de o palisadă
simplă de lemn, fixată direct pe sol. Datorită faptului că în celelalte
aşezări de acest tip cunoscute în Moldova nu au fost întreprinse săpături
arheologice, nu putem deocamdată preciza dacă o asemenea palisadă
exterioară se construia de regulă pentru fiecare cetate de pămînt, de.5i ea
avea nu numai un rol strategic.
15 Amintim de exemplu, cetăţile de pămînt de la Conceşti şi Corlăteni,
deţul Botoşani, Volovăţ, judeţul Suceava, Mogoşeşti şi Coştuleni, judeţul la.'}i,
meştii-Vechi, Vinderei şi Strimba-Puieşti, judeţul Vaslui.
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Pe lingă palisada exterioară, la Fundu-Herţii, Dersca şi Tudora, pe
anumite porţiuni de la piciorul pantei promontoriului sau chiar pe to~
traseul ei, se întîlnesc şanţuri de apărare speciale, care erau menite să
contribuie şi mai mult la fortificarea aşezărilo-r·.
ln general, numărul valurilor de pămînt şi a şanţurilor lor adiacente,
transversale, variază de la aşezare la aşezare, cel mai mare fiind de trei,
dar neputîndu-se deocamdată preciza dacă acest număr este în legătură
cu una sau două faze de construcţie. In acest sens, situaţia comparativă
dintre aşezările cercetate prin săpături, cum sînt acelea de la Fu..>1duHerţii' şi de la Ders:::a; ne arată că în timp ce la Fundu-Herţii în prima
sa fază de existenţă au existat două vruuri şi şanţuri de apărare transversale, adăugîndu-se al treilea de-abia în faza a doua, la Dersca aşe
zarea a avut de la început trei valuri şi şanţuri de apărare. Situaţii asemănătoare se întîlnesc şi la alte aşezări, între ele existînd desigur diferenţieri, nu numai în ceea ce priveşte numărul valurilor şi şanţurilor de
apărare, ci şi din punct de vedere tipologie şi probabil chiar unele diferenţieri de ordin cronologic.
Intrucit în aşezările fortificate de la Fundu-Herţii şi Dersca s-au
întreprins în ultimii ani ample săpături arheologice, cu rezultate deosebit
de importante (la Fundu-Herţii cercetarea este încheiată, fiind singura
a,<;ezare de acest fel săpată în întregime la noi în ţară) şi considerînd că
sistemul de fortificaţie al aşezărilor menţionate, cu unele mici diferenţieri, a fost întocmai la toate aşezările întărite din această vreme din
.Moldova, îl vom descrie în cele ce urmează :
După cum am amintit, la Fundu-Herţii, pe baza observaţiilor stratigrafice făcute la valurile şi şanţurile de apărare, s-au stabilit în mod cert
două faze distincte de fortificare. O parte din datele cunoscute aici au
fost completate cu unele precizări făcute la Dersca ulterior, astfel încît
există o documentaţie destul de completă referitoare la sistemul de construcţie al fortificaţiilor, folosit în această vreme.
Primei faze .îi corespund două valuri transversale pe calea de acces,
cu şanţurile respective, precum şi un mic val lateral care înconjoară incinta principală şi leagă între ele şi cele două valuri transversale. In această primă fază, cele două · valuri transversale ridicate cu pămîntul
scos din ş.anţurile din faţa lor, au fost completate cu o palisadă din lemn
amplasată pe culmea lor şi consolidată pe panta dinspre şanţ cu pietre
plate pentru a împiedica scurgerea pămîntului din val în spre şanţ. In
ceea ce priveşte palisada, s-a precizat că iniţial ea consta din două garduri verticale construite din bîrne groase, dispuse la drca' 1 m-1,5 m
unele de altele, spaţiul dintre ele fiind umplut cu pămînt bătătorit. In
unele porţiuni de pe valuri au fost descoperite şi casete, situate la anumită distanţă unele de altele, fot·mate din bîrne de lemn şi umplute cu
pămînt şi piatră, avînd rolul de a întări palisada, ca nişte contraforturi,
pe partea interioară a valurilor. De asemenea, bîrne şi pietre de dimensiuni destul de mari au fost puse iniţial şi în stmctura internă a valurilor, avînd rolul de a susţine şi consolida întreaga masă de pămînt. Anumite porţiuni din umplutura valurilor constituite din arsură (pămînt ars),
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adusă uneori din locuinţele neolitice din apropiere, datorită compoziţiei
sale mai puţin dense asigura stf!ucturii valurilor o anumită permiabilitaxe, absolut necesară în perioadele bogate în precipitaţii. Pantele valurilor dinspre şanţurile lor adiacente erau pla<::ate <::u lespezi de piatră, de
ciferite dimensiuni, avînd rolul de :a împiedica scurgerea pămîntului şi
de a consolida baza, deoarece nu exista bermă.
Şanţul corespunzător primului val transversal din prima fază a fost
siîpat pînă ·la adîncimea de 1,70 m la Fundu-Herţii şi 3,25 m la De"rsca
:;;i, către pantele abrupte ale aşezării, era flancat de palisada laterală,
fiind astfel astupat la capete. Şanţul celui de al doilea val transver'Sial
avea în schimb capetele libere.
in ceea ce priveşte calea de aoces în aşezare, poarta de intrare avea
o lăţime de circa 3,50 m, tăia mijloc.ul ultimului val transveJ:"Sal şi ern
flancată de pari groşi dispuşi în două şiruri paralele. Poarta era inclusă
probabil în sistemul de apărare al valului, în sensul că palisada de pe
co.ama lui .hu era întreruptă în dreptul ouloarului de intr.are. In faţa
porţii, şanţul nu era astupat, folosindu-se pentru tre~re probabil un pod
suspendat. La celelalte valuri intrarea se afla situată la unul din capete
~i e'a de asemenea inclusă în sistemul general de apărare al aşezărilor.
După distrugerea, printr-un puternic incendiu, al intregului sistem
de palisadă, şi după o scurtă perioadă de timp, la Fundu-Herţii, pes.tle
dărîmăturile din prima fază s-au reinălţat cele două valuri transversale,
s-au reamenajat şanţurile respective, construindu-se în plus un al treilea val transversal cu şanţul corespunzător. In felul acesta, în faza a doua
incinta fortificată de aici a fost mărită cu încă 25 de metri şi prin să
parea unui şari.ţ adînc de apărare la piciorul pantei promontoriului au
sporit considerabil posibilităţile de apărare ale aşezării. Noul '"Jal construit,
ca şi pa..Titel·e celor ma:i vechi, nu au mai fost ;placate cu pietre plate, ca
in prima fază, astfel încît apare evidentă diferenţierea dintre sistemul
de construcţie din prima şi a doua fază de locuire a aşezării.
De asemenea, în a doua etapă de locuire pe coama valurilor a fost
construită, în aceLaşi mod, o palisadă, dar nu s-a mai folosit sistemul
contraforţilor constituiţi din casete de bîrne şi pămînt, ci probabil stîlpi
înclinaţi de susţinere. In a doua fază nu s-a mai folosit nici palisada
exterioară, fiind probabil inlocuită cu ş,anţurile de la piciorul pantei care
er.au mai eficiente.
Ie legătură cu locuirea din interiorul aşezărilor fortificate, pînă în
prezent, ea nu a fost atestată intens decît în incint·a principală, in spaţiul
dintre valurile transversale şi între incintă şi palisada exterioară fiind
doar spDradică.
In incinta principală, locuinţele de forma unor semibordeie, cu laturile neegale şi colţurile puţiln rotunjite, uşor adîncite în pămînt, erau
fără excepţie adosate la valul transversal sau la v.alurile laterale, pe p.antele dinspre interior. Unele locuinţe aveau într-unul din colţuri cîte o
\·atră simplă construită din pietre, iar uneori cite două sau chiar trei
gropi cu pereţii uşor arşi, de dimensiuni relativ mici umplute cu cereale carbo.nizate (circa 50-60 kg), dintre care s-au putut preciza specii
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de mei, orz şi griu. In cuprinsul acestor complexe de locuire s-au găsit

resturi ceramice (vase intregi şi fragmentare), precum şi unelte, obiecte
arme din fier, lut, .piatră şi os (fig. 7 şi 8).
ln general, după cum s-a observat, în unele din aşezările întărite din
această vreme locuirea nu a fost de prea lungă durată, fiind folosită îndeosebi incinta principală şi mai puţin spaţiile adiacente, numai în caz de
mare primejdie. Totuşi, terenul din jurul incintei principale, delimitat de
palisada exterioară prin config.u~aţia şi. mărimea sa oferea condiţii foarte
bune pentru o locuire permanentă, intensitatea ei neputînd fi însă bine
precizată nici la Fundu-Herţii şi nici la Dersca deoarece lucrările agricole au împiedicat, într-o mare măsură, cercetarea în întregime a acestei porţiuni.
Pe baza resturilor ceramice şi a tipologiei obiectelor şi armelor s-a
putut data, în general, epoca ridicării acestor cetăţui. Materialul arheologic recoltat din astfel de obiective îşi găseşte multiple analogii în descoperirile datînd din secolele VIII-XI e.n. din restul ter:itotiului Moldovei, cum ar fi acelea de la Spinoasa 1G şi Băiceni 17, în judeţul Iaşi,
Dăneşti ts şi Dodeşti 1!1, în judeţul Vas;lui, Oituz ~o şi Onceşti 2 1, judeţul
Bacău, Şendreni ~ 2 , judeţul Galaţi şi altele 2:J.
Relativ la analogiile pe care le cunoaştem în legătură cu timpul şi
sistemul de construcţie al fortificaţiilor de la cetăţile de pămînt existente
in nordul Moldovei, amintim descoperirile de acest fel cunoscute mai de
multă vreme, din regiunile Prutului superior şi Nistrului mijlociu, unde
au fost identifica·te şi săpate numeroase aşezări întărite din această vreme. Astfel, in Ucraina Subcarpatică, s-au putut distinge două tipuri de
aşezări ÎJntărite, dintre care cel mai timpuriu, datat în secolele VIII-X, se
apropie ca formă, sistem de construcţie şi cronologie cu .acela cunoscut
în Moldova 24 • Acest tip timpuriu de aşezare fortificată se caracterizează
şi

16 A. Niţu şi D. Gh. Tf'odor. Raport asupra sondtjului din aşezarea prefeude la Spinoasa-Erbiceni. in Materiale. V, 1959, p. 485 şi urm; A. Niţu, Ern.
Zaharia şi D. Gh. Teodor. Sondajul de la Spinoasa-Erbiceni, in Materiale. YI.
1959, p. 531 şi urm ; Dan Teodor şi Em. Zaharia. Sondajele de la Spinoasa şi Eroiceni, în Materiale, VIII, 1962, p. 35 şi urm.
17 l. Ioniţă :şi V. Spinei. Aşezarea prefeudală tirzie de la Băiceni-Silişte. în
Arheologia Moldovei, VII, 1972, p. 307 şi urm.
18 M. Petrescu-Dimbovita şi Em. Zaharia, Sondajul arheologic de la Dc!neşli
Vaslui, în Materiale, Vlii, 1962. p. 47 şi urm.
19 Săpături arheologice întreprinse de către D. Gh. Teodor între 196Î-l974
dală

(inedite).
20 D. Gh. Teodor. C. Buzdugan şi I. Mitrea, Aşezarea prefeudală de la O'ituz
Bacău, în Carpica, II, 1969, p. 309 şi urm.
21 I. Mitrea, Aşezarea prefeudală de la Onceşti (jud. Bacău), în Carpica, 1\',
1971, p. 271 şi urm.
22 D. Gh. Teodor, Descoperirile arheologice de la Şendreni-Galaţi, in Da:'mbius, r; Galaţi, 1967. p. 129 şi urm.
23 Dan Gh. Teodor. Teritoriul est-carpatic în veacurile V -XI e.n., Contl'iouţii
a1·heologice şi istorice la problema formării poporului român, Iaşi, 1978, p. 100
şi urm.
24 I. 1. Leapuşchin. in Sovetskaja Arheologhia, XVI. 1952, p. 7 şi urm. P. A.
Happaport, in Kratkie Soobcenija, 77, 1959, p. 3 şi urm., W. Hensel, Die Slawen im
trilhen Mittelalter. Jhre materialle Kultur, Berlin, 1965, p. 283 şi urm.
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prin dimensiuni mai reduse, precum şi printr-o locuire mai puţin intensă,
locuind vremelnic în bordeie simple adosate la valwi, cum
este cazul cetăţuilor de la Lomacinţi şi Hotomel.
Din aceeaşi vreme au fost identilicate aşezări întărite şi in regiunile
vecine de La est, la Echimăuţi :t;, Alcedar :w şi Lucaşov:ca 27, dar spre deosebire de grupul acelora din Moldova şi Ucraina Subcarpatică, acestea
au o formă circulară şi un sistem de palisadă deosebit. Sint deosebite
chiar şi aşezările care au forme .asemănătoare, cum este de exemplu cetăţuia de la Kalfa ~ 8 pe Nistru .care, deşi are două faze de locuire şi fortificaţii, una din secolele VIII-IX şi alta din secolele X-XI, se diferenţiază totuşi de acelea din Moldova prin sistemul ei de fortificaţie.
Unele asemănări în ceea ce priveşte forma şi sistemul de construcţie al
fortificaţiilo.r se întîlnesc şi în sudul Poloniei, aşezările de acest fel fiind
datate tot în perioada secolelor VIII-XI :w.
In parte contemporane cu aşezările întărite di.n Moldova sînt şi unele
din cetăţuile de pămînt din Transilvania, cum sînt acelea de la Dăbîca,
Şirioara, Moigrad, Biharea, Moldoveneşti, Cluj-Mînăştur şi altele 30. Aşa
cum s-a mai arătat, ele prezintă însă legătmi evidente cu aşezărhle similare din Europa Centrală, sau chiar cu acelea atestate în Bizanţ 31, Asemănările care ar putea fi făcute cu .aşezările întărîte din Moldova nu sînt
esenţiale şi nu pot constitui argumente pentru a apropia eventual cele
două grupuri de cetăţui.
De asemenea, diferit faţă de Moldova de nord şi Bucovina este şi
sistemul de fortificaţie cunoscut în Dobrogea şi în nord-vestul Bulgariei, unde sub influenţa arhitecturii militare bizantine s-au construit
exclusiv ziduri din piatră în loc de valuri de pămînt cu palisadă de lemn
şi şanţuri de apărare. Astfel de cetăţui cu ziduri din piatră sint cunoscute la Capidava, Păcăiului Soare şi Igliţa în Dobrogea 32 , Plisoa, Madara,
Preslav etc. în Bulgaria :J:l. Cetăţi cu ziduri din piatră au fost descoperite
populaţia

25 G. B. FeodorO\·, Gorodisce

Echimăuţi,

in Kratkie Soobscenija, L, 1953, p.

HH si urm.

26 G. B. Feodorov, in Materialy Issledovanija po Arheologhii SSSR, 89, Moscova, 19fi0. p. 262 şi urm.
27 Ibidem, p. 254 şi urm.
28 G. F. Cebotarenco, Kalfa-Gorodisce VIII-XI v v na Dnestre, Chişinău,
1973.
29 A. Zaki, Archeologia Malopolski wczesnosredniowiecznej, Varşovia, 1974,
p. :!6 ~i urm.
:JO St. Pascu. M. Husu şi colaboratorii, Cetatea Dăbîca, în Acta Mugei Napocensis, V, 1966, p. 153 şi urm.
:n Ibidem. p. 179-181.
:12 Gr. Florcscu, R. Florescu şi P. Diaconu. Capidava, I, Bucureşti, 1958 ; P.
Diaconu şi D. Vilceanu. Păcuiul lui Soare. Cetatea bizantină, I. Bucureşti, 1972 ; P.
Diaconu şi S. Baraschi, Păcuiul lui Soare. Aşezarea medievală, vol. II, Bucureşti,
l\l7"i.

33 G. Feher, Les monuments de la culture protobulgare et leurs relations
hongroises, în Arch. Hungarica, VII, Budapesta, 1931, p. 39 şi urm. ; T. Dremisizova-NelCinova, in Izvestija na Arheologiceski Institut, Sofia, XXVIII, 1.965, p. 5 şi
urm ; G. Djingov, in Sovetskaja Arheologija, 2, 1968, p. 277 şi urm.
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m Carpaţii Meridionali la Slon 3", .precum şi la Moldoveneşti 3:0, în
Transilvania.
Mai apropiate ca sistem de fortificaţie par să fie aşezările întărite de
la Voineş.ti-Tîrgovişte 36 şi Tudor Vladi.'llirescu-Arad 37, care au valuri de
pămînt prevăzute cu palisade din lemn şi şanţuri de apămre adiacente,
la fel cu acelea din Moldova. Cercetările arheologice care se vor întreprinde în viitor în obiectivele menţionate vor putea preciz3 mai bine dacă
încadrările cronologice şi tehnica de construcţie folosită la fortificaţii fac
posibilă apartenenţa lor la grupul nord-moldovean.
Deosebit de importante sînt, fără îndoială, problemele referitoare
la cauzele ridicării unor astfel de aşezări în Moldova. După cum este cunoscut, fo.rtifica.rea aşezărilor în Europa, în general, în această epocă, a
fost .pusă adesea în raport direct şi cu mişcările unor noi populaţii nomade, mai ales turanice, a căror deplasare către vest de Volga şi Marea
Caspică se intensifkase tocmai spre sfîrşitul .primului mileniu al e.n.
Dar datarea multora din aceste cetăţi de pămînt încă de la sfîrşitul secolului al VIII-lea, dnd ;regiunile noastre de la răsărit de Canpaţi nu erau
ameninţate de vreo pătrundere din exterior, ne obligă să acceptăm deocamdată ideea că, existenţa lor este mai curînd determinată de însuşi
procesul de evoluţie al societăţii româneşti din a doua jumătate şi mai
ales din ultimul sfert al mileniului I al e.n.
In acest sens, este cunoscut faptul că, în cursul primului mileniu al
e,n. populaţia autohtonă de la nordul Dunării de Jos era organizată în
obştii săteşti agricole şi păstoreşti, care aveau o structură social-€conomică proprie, diferită de a altor popoare din această parte a Europei de
sud-€st. Datorită dezvoltării forţelor de producţie, ca şi a condiţiilor politice deosebite determinate de pătrunderile repetate ale unor populaţii
migratoare, .precum şi ca o consecinţă a prezenţei lor temporare pe aceste meleaguri, relaţiile dintre membrii obştii săteşti autohtone deveniseră deosebit de complexe. Existenţa diferenţieri1or social-economice din
sînul acesto.r obştii, care se adînceau cu timpul, au determinat constituirea unei pături sociale dominante, din rîndul căreia s-a detaşat unii
conducători (cnezi) ai acestor obştii. Fireşte, în acest context e~te de
presupus că ridicarea unei aşezări întărite necesita prestarea unei m:.mci
colective, organizată şi bine dirijată, la care participau toţi membrii obştii respective şi chiar ai satelor vecine din zonă, care puteau beneficia
ş1

34 M. Comşa, Die Forschungen von Slon und ihre Bedeutung fur das Stuc!ium
der Entwicklung der Feudalbeziehungen sii.dlich der Karpaten, în Siedlung, Bur!-J
und Stadt, Berlin, 1969, p. 232 şi urm; idem, Cercetările de la Slon şi importanţa
lor pentru studiul Jormării relaţiilor feudale la sud de Carpaţi, în Studii şi materiale privitoare la trecutul i:~toric al jud. Prahova, II, Ploieşti, 1969, p. 21-29.
35 M. Rusu, Note asupra relaţiilor culturale dintre slavi şi populaţia nnHinească din Transilvania (sec. VI-X), în Apulum, IX, p. 723.
36 Informaţii dr. Eug. Zaharia de la Institutul de arheologie Bucureşti, ci\!'cia
îi mulţumim şi pe această cale.
37 M. Rusu, M. Barbu, şi M. Zdroba, Cetatea de pămînt de la Aracl-l·:c:climirescu, jud. Arad, comunicare prezentată la a XII-a sesiune anuală de rapoarte.
Bucure!lti, martie, 1978. Informaţii suplimentare M. Rusu de la Institutul de istorie
şi arheologie din Cluj-Napoca, căruia îi !nulţumim şi pe ace11.stă cale.
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de acest centru fortificat. Nu este exclus ca unele din asemenea aşezări
să fi fost chiar centrul unor conducători locali, aşa cum lasă să
se înţeleagă întreaga organizare şi dispoziţie în teren a acestor cetăţui de
pămînt.

După părerea noastră,
întărite în partea de nord

concentrarea unui anumit număr de aşezări
a Moldovei nu poate fi deloc intimplătoare.
Este posibil ca, in cursul secolelor VIII-X, în partea nordică a Moldovei să fi existat o puternică uniune de obşti, în fruntea căreia se afla
probabil U.1'1 conducător care a avut posibilitatea de a organiza teritorial
un anumit număr de aşezări fortificate, cu un sistem de apărare specific,
înşiruite de-,a lungul limitei estice a Podişului Sucevei, la ~aniţa sa cu
Cîmpia Jijiei. Faptul că cea mai mare parte din aceste aşezări întărite,
parţial distruse în cursul secolului al X-l·ea, au fost refăcute imediat,
evidenţiază nu· numai gravitatea pericolului extern, pus în legătură cu
deplasările pecenegilor, uzilor şi .cumanilor, ci şi capacitatea economică,
militară şi organizatorică a acestei uniuni de obşti de a-şi reface, pe un
plan superior, întregul său sistem de apărare.
Desigur, pentru clarificarea unor asemenea probleme, ca şi a altora,
este fără îndoială necesar ca în viitor să se întreprindă noi şi ample
săpături arheologice, in cit mai multe din aceste obiective, nu numai în
Moldova, ci şi în alte regiuni ale României. P.rin aceste cercetări se vor
obţine datele ştiinţifice necesare elucidării numeroaselor şi importantelor
transformări de ordin economic, social şi cultural petrecute la nordul
Dunării de Jos, în perioada cuprinsă între sfîrşitul primului mileniu al
e.n. şi începutul celui următor.

LES ETABLISSEMENTS FORTIFII!: DES REGIONS EST-CARPATIQUES DE LA
ROUMAINE AUX VIII-XI Slf::CLES DE NOTRE f::RE

Resume
Pour l'epoque des VIII-e-XI-e siecles de notre ere, le probleme des etablissements fortifies avec vallums en terre et fosses de defense, presente une importance particuliere. La valeur de tels objectifs archeologiques consiste d'ailleurs
dans le fait que, bien qu'ils existent depuis la fin du premier millenaire de notre
ere et le debut du deuxii~me, epoque ou de nombreuses transformations d'ordre
cconomique, social, politique et culturel eurent !ieu, leur signification historique
est en general assez peu connue.
Considerant l'importance que presente l'etude de ces stations, !'Institut d'Histoirc et d' Archeologie de Iaşi, en collaboration avec le Musee d'Histoire de Botoşani, ont entrepris, ă partir de 1967, des fouilles d'ampleur dans les etablissements
fortifies de Fundu-Herţii et de Dersca, departement de Botoşani.
Les dernieres annees, par rapport au recherches effectuees â Fundu-Herţei
et Dersca, on a pu etablir que d'autres etablissements fortifies appartiennent aussi
au meme type et ă la meme periode historique, quelques-uns deja connus, mais
insuffisamment dates, d'autre recemment identifies; ainsi, ayant comme princi-
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paux elements len materiaux archcologiques rccoltes, la forme du terrain (superficie, etendue) et le systeme de defense utilise, on peut cncadrer avec certitude
une serie d'etablissements fortifies, parmi lesquels nous mentionnons ceux de
Horodiştea, Orofteana, Baranca-Hudeşti. Dcrsca. Cobîla, Tudora etc. dans le district
de Botoşani, Pocreaca-Satu Nou et Poiana cu Cetate, dans le district de Iaşi. Evidemment, il y en aussi d'autres identifies, mais doivent etre preciscs chronologiquement, par des rechercher- archeologiqucs.
En ce qui concerne la repartition geographique de ces etablisscments fortifics
dans le cadre du territoire de la Moldavie il en resulte, des donnees qu'on a a
!'etape actuelle des recherches, qu'ils sant situes dans les zones-est du plateau de
Suceava, a la limite de celui-ci avec la plaine moldave. De meme, ils semblent
jaloner la limite du nord du plateau central de la Moldavie avcc la plaine de
Jijia.
En partant des resultats obtenus par les fouilles entreprises ă Fundu-Herţei
et a Dersca, ainsi que des recherchcs de surface effectuees sur l'ctendue des
autres etablissements fortifies on peut conclure que les citadelles en terre des.
siecles VIII-XI de Moldavie sant situees sans cxception sur les hauts promontoires, avee des pantes escarpecs et, de fois, comme c'est le.lcas de celles de FunduHcrţii, !băneşti, Dersca etc., meme sur des hauteurs dominantes, ayant ainsi une
tres bonne visibilite et utilisent, a cote du propre systcme de defense, la forme
meme du relief.
En general, la superficie d'un tel etablissements, ne comptant que l'enceinte
defendue et effectivement habitee, etait assez reduite, variant entre 2,5 ha a
Fundu-Herţii, Tudora ou Dersca, et jusqu'a 3-4 ha ă Cobila, Hudeşti, Baranca etc.
Sans exception les etablissements de ce genre sant situe sur des promontoires rclativement etroites, representant les prolongements de certaines plate-forme ou
collines plus petites. Sur la direction de la voie d'acces vers la plat-forme ou la
colline dont il appartient, le promontoire est barre de deux ou trois vallums en
terre, avec des fosses de defense adjacents qui constituent le systeme meme de
defense de l'etablissement respectif. A la majorite de ces etablissements sant documtnes assui des vallums lateraux qui entourent le bord abrupt du promontoire,
comme c'est le cas de ceux de Fundu-Herţii, Dersca, Tudora, Baranca, etc. De
meme, ă Fundu-Herţii et ă Dersca, l'enceinte fortifi«~e etait entouree, ă l'exterieur.
ă une distance de 200-400 m, d'une palissade simple en bois, fixee directement
dans le sol. A c6te de la palissade exterieur, ă Fundu-Herţii, Dersca et Tudora, sur
certaines portions du pied de la pente du promontoire, on rencontre des fosses
de defense speciaux, destines ă contribuer davantage ă la fortification de l'etablissement. En general, le nombre des vallums et des fosses transversaux varient d'un
etablissement ă l'autre : on ne peut preciser pour le moment si ce nombre se
rapporte ă une ou deux phases de construction.
Relativement aux analogies que nous avans pour le groupe d'etablissements
fortifiees documentes dans cette region de la Moldavie, nous mentionnons des
decouvertes connues deja depuis longtemps, dans les regions du Prut Superieur et
du Dniestr Moyen, ou l'on a fouille et identifie de nombreux etablissements de ce
type. En Ukraine et en Polognie les archeologues ont pu distinguer deux types
d'etablissements fortifies, dant le plus precoce date aux siecles VIII-X se rapproche par la forme, le systemc de construction et la chronologie, du type connu
en Moldavie.

www.cimec.ro

207
Il est certainement encore difficile â etablir les raisons de la construction de
tels etablissements fortifit~s en Moldavie. En general, la fortification des etablissements en Europe a cette epoque, fut souvent mise en raport avec les mouvements des nouvelles populations migratoires touraniennes. Mais la datation de
certains de ces etablissements fortifies a la fin du VIIl-e siecle, quand nos regions
n'etaient evidemment pas periclitees de quelconque penetration de l'exterieur, nous
oblige â accepter pour le moment !'idee que leur existence etait plutot liee au
processus meme de l'evolution de la societe de la deuxieme moitie et surtout de
la fin du 1-er millenaire de notre ere.

U::GENDE DES FIGURES
Fig. 1. Carte des etablissements fortifil~s de la Moldavie du VIII-e_XI·e siecles :
1, Horodiştea ; 2, Baranca ; 3, Orofteana ; 4, Fundu-Herţii ; 5, !băneşti ;
6, Dersca; 7, Cobila; 8, Volovăţ; 9, Tudora; 10, Mogoşeşti; 11, Poiana
cu Cetate; 12, Coştuleni; 13, Pocreaca; 14, Dumeşti-Vechi; 15, Puieşti-Strimba.

Fig. 2. Vue des etablissements fortifies du Fundu-Herţii (1) et Dersca (2).
Fig. 3. Plan des fouilles archeologiques effectuees a Fundu-Herţii en 1967-1974 :
1, palissade exterieure ; 2, vallum ; 3, fosse de defense ; 4, section
archeologique.
Fig. 4. Plan general des etablissements fortifies du Dersca (1) et du Tudora (2).
Fig. 5. Vue de section a travers du vallum Il (1) et III (2) de Fundu-Herţii.
Fig. 6. Vue de section a travers du Vallum III de Dersca: 1, profil Nord-Est; 2,
profil du Sud-Ouest.
Fig. 7. Outils et armes des etablissements fortifies : 1-3, 6-9, Fundu-Herţii ; 4,
Dersca ; 5, Tudora.
Fig. 8. Ceramique de l'etablissement fortifi! du Fur.du-Herţii.
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:Fig. 3. Planul săpăturilor arheologice efectuate la Fundu-Herţii în anii 1967-1974 :
1, palisada exterioară; 2, valuri ; 3, şanţuri de apărare; 4, secţiuni arheologice.
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Fig. 9. Podoabe elin argint (3). bronz. caiccd(miu şi cllilllimbar (3, 6), 1. Fundo~ia
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