AŞEZAREA ÎNTĂRITĂ MEDIEVALĂ TIMPURIE
DE LA DERSCA - BOTOŞANI
DAN GH.TEODOR
În ansamblul investigatiilor întreprinse în spaţiul carpato-dunărean în ultimele
:CCenii pentru

cunoaşterea

~zările întărite

datând de la

:-:umeroase regiuni ale
cuprinsă

:::. perioada

:.c aşezare

perioadei marilor

ţării încă

sfârşitul

migraţii,

importanţă

o

şi

din neolitic, epoca bronzului

între secolele III

şi

Deşi

primului mileniu d. Hr.

prezintă

aparte o

sunt atestate în

a fierului, ele lipsesc total

VIII/IX d. Hr. Cauzele pentru care asemenea tip
şi

nu a mai fost construit sunt multiple

uşor

nu întotdeauna

.:.:ât mai mult, cu cât lipsa unor astfel de obiective în perioada

de reconstituit, cu

menţionată

este un fenomen

~vasigeneral, înregistrat în numeroase şi întinse zone ale continentului european. În
.:.:eeaşi măsură
~?aţiului

de la nordul

=ventualelor

părţi

sunt destul de dificil de precizat cauzele reaparitiei lor în anumite

tradiţii

Dunării

şi

de Jos, ca

conservate în domeniul

şi

în alte teritorii, precum

construcţiilor

fortificaţii,

de

ca

ale

determinarea
şi

a tehnicilor

:.:n.itate sau a influenţelor primite din zone culturale diferite.
Este de asemenea interesant de
~onstruite

doar în anumite

părţi

ale

reţinut şi
spaţiului

constatarea

de la nordul

că

astfel de

Dunării

aşezări

au fost

de Jos, asemenea

:·biective fiind întâlnite, de exemplu, doar în nord-estul teritoriului carpato-nistrean, în
..:nele zone ale Transilvaniei,

Crişanei şi

Banatului, nefiind

până

în prezent atestate în

0ltenia şi Muntenia.
Dintre numeroasele obiective de acest tip un interes deosebit îl
:_1

părţile

nord-estice ale

spaţiului

.:ompact, în multe din aceste

carpato-nistrean, care

aşezări întărite

în acest sens

cercetările

cele situate

un grup destul de

fiind întreprinse de-a lungul anilor

.:.rheologice sistematice cu rezultate importante,
\,lenţionăm

formează

prezintă

parţial

întreprinse la Fundu

valorificate prin

Herţii şi

Oroftiana jud.

săpături

publicaţii.
Botoşani

\·erona, p. 633-636; Ambrojevici, Popovici, p. 115-121; Teodor, 1978/2, p. 69-77;
?etrescu-Dîmboviţa,

Teodor, 1987),

Echirnăuţi,

Alcedar

şi

Calfa în Republica Moldova

Fedorov, 1953, p. 104-106; idem, 1960, p. 262-290; Cebotarenko, 1973; Hâncu, 1993, p.
i-10, 95-96, 124-125), precum
Perebikivtzy

şi

şi

cele de la Revna,

Lencăuţii

de Sus, Terebovlja,

altele din Bucovina de Nord (Timosciuk, 1976, p. 60-66, 142-150, 161-

162).
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Alături

aşezările

de

Botoşani

Dersca - jud.

prezintă aşezarea întărită

amintite o valoare aparte o

de la

în care au fost întreprinse ample săpături arheologice, ale căror
mică

rezultate, din motive obiective, au fost doar în

parte publicate (Teodor, p. 69-72, fig.

4; 5/4).
Este în parte cunoscut
pentru prima

oară

său

raportul

răspunsurilor

iniţiat

român 1-a

de la Dersca au fost

menţionate

scriitorul Alexandru Odobescu în anul 1871, în
Instrucţiunii,

Ministerul

invăţătorii

primite de la

şi

arheologul

către

înaintat

învăţatul

pe care

către

de

specialiştilor că antichităţile

judeţ

fostului

raport întocmit ca urmare a

Dorohoi la "Chestionarul arheologic",

cunoaşte realităţile

în scopul de a

arheologice

şi

istorice

din diferite regiuni ale ţării (Odobescu, 1887, p. 157-159; idem, 1908, p. 125-127, 161). În
pofida descrierii resturilor unei mari
mici movile (funerare?)
află

timpurie, care de
menţionată

şi

omisiune apare

vorbesc despre vestigii
zonă,

şi

epocă

a fierului, nu a fost

ei, constituite din valuri de

, sunt destul de bine conservate, fiind vizibile

în alte
chiar

publicaţii

şi

de la

sfârşitul

(Filipescu-Dubău,

la Dersca

şi astăzi.

secolului al XIX-lea, care
p. 44; Lahovari,

în unele de mai târziu, referitoare la

două războaie

publicate între cele

deşi fortificaţiile

din localitate

străvechi

Tocilescu, 1900, p. 706)
din

dispărut (Silişte), aşezarea medievală

în imediata apropiere a celei din prima
apărare

de

hallstatiene de pe locul numit "Berezna", a unei

a vetrei unui sat medieval

către învăţătorii

de

pământ şi şanţuri
Aceeaşi

şi

cetăţi

Brătianu,

aşezările întărite

mondiale (Verona, p. 633-636; Ambrojevici,

Popovici,.p. 115-125).
făcute

Primele

menţiuni

de abia

după

suprafaţă

săpături

despre

aşezarea medievală

1971, anul în care a fost

timpurie de la

descoperită

Dersca-Botoşani

ca urmare a unor

au fost

cercetări

de

(Teodor, p. 69-72). Cu începere din 1973 în acest obiectiv s-au întreprins ample
şi

arheologice, impulsionate

investigatiilor întreprinse cu
Herţei, aflată

în

puţin

timp înainte în cetatea, din

aceeaşi zonă geografică

(Petrescu-Dîmboviţa,

excepţie obţinute

de rezultatele de
depărtare

la o

aceeaşi

ca urmare a

vreme, de la Fundu

de circa 17 km spre nord-est

Teodor).

Aşezarea întărită

de la Dersca este

situată

pe o culme de deal

dominantă, parţial

împădurit!, restul fiind folosită ca teren agricol, culme denumită de localnici "În Pisc" şi
aflată

în marginea de nord-est a localităţii (pl. 1).
Terenul se

prezintă astăzi

ca o

platformă,

aproximativ triunghiular! care, în partea

ei de nord-est, a suferit în decursul timpului numeroase
întregime latura de est a

cetăţuiei şi

alunecări,

aproximativ 2/3 din

ce au distrus aproape în

suprafaţa

incintei sale principale.

Platforma de teren pe care s-a construit cetatea are pantele abrupte ftind
est de pârâul Bodrogăneşti
din prelungirile estice ale
Dorohoi,
de nivelul
de cur~ul

depăşeşte

la sud de cursul pârâului Buhaiului.

Podişului

ce

continuă

spre

Această

la nord-

culme face parte

Sucevei care, în aceste zone ale fostului

culoarul râu lui Siret, atingând la Dersca o

mării, podiş
~uperior

şi

mărginită

răsărit,

în

această

înălţime

judeţ

de circa 4 72 m faţă

parte a Moldovei, fiind delimitat

al Prutului (Tufescu, p. 16-20).
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Aşa

cum s-a mai

menţionat, alunecările

au modificat destul de mult forma

iniţială

a

de teren din partea de nord-est a platformei
cetăţuiei, suprafaţa

circa 2,5 ha. Podina de teren pe care este
aproximativ
suprafaţa

triunghiulară şi aflată

ei trei valuri de

pământ

în

calea de acces dinspre nord-vest. Pe întreaga
iniţial

un val lateral, care

înconjura

Pentru cercetarea

prevăzute
latură

aşezarea,

întreprinse
unor

săpături

informaţii

alunecările

aşezării întărite

către

de la sud-est
cu

şanţuri

fiind doar de
formă

având o

nord-vest,

prezintă

pe

barează

adiacente, care

a sa dinspre sud platforma a conservat
unindu-se cu capetele primului val
păstrat,

transversal. Pe latura de nord-est valul lateral nu s-a mai
capetele celor trei valuri transversale de

actuală

ei

situată aşezarea întărită,

uşoară pantă

transversale,

Dersca-Botoşani

de la

fiind distrus,

împreună

cu

de teren amintite.

de la Dersca, între anii 1973 - 1978 au fost

arheologice sistematice, prin intermediul

referitoare la sistemul de

construcţie

cărora

al

urmărit obţinerea

s-a

fortificaţiilor,

atestarea

eventualelor complexe de locuire şi recoltarea unor mărturii de cultură materială. În acest
scop, s-a conceput un sistem de cercetare complex,

săpându-se

cu dimensiuni diferite, care au însumat în fmal o

suprafaţă

un

număr

efectiv

secţiuni

de 22 de

investigată

de peste

incintă către

calea de

2

1200 m (pl. 3).
Cele trei valuri transversale numerotate I-III începând dinspre
păstrat diferenţiat

acces (în ordinea construirii lor) s-au

ca lungime

şi înălţime,

în

funcţie

de alunecările de teren sau lucrările agricole, care le-au dărâmat şi aplatizat * .
Astfel, primul val transversal, cel mai bine conservat pe o anumită porţiune
deoarece a fost protejat de un rest de

pădure,

are o lungime de numai 44 m, fiind puternic

afectat de alunecările dinspre latura de est. Înălţimea sa este în general 2,60 m, iar şanţul
adiacent dinspre panta de nord are o adâncime
nivelul actual de

călcare

măsurând

păstrat

înălţime

o

pe o lungime de 84 m, pe anumite

de 1,25 m.

Şanţul

de colmatat în decursul timpului, are o adâncime
nivelul actual de

măsurată

de circa 3,85 m,

de la

(pl. 211 ).

Valul transversal II s-a
conservate

iniţială

porţiuni

mai bine

adiacent dinspre panta de nord, destul

iniţială

de circa 3,75 m,

măsurată

de la

călcare.

Cel de al treilea val s-a conservat pe o lungime de 129 m, fiind destul de aplatizat,
atingând în unele

părţi

două

cu adâncimi

mici

şanţuri,

de-abia o

înălţime

iniţiale

umplute, ne mai putând fi vizibile

de 0,30 - 0,40 m.

de circa 0,50 m

şi

Prevăzut iniţial

spre nord cu

0,75 m, acestea au fost cu timpul

astăzi.

Între valul transversal III şi capătul de sud-est unde se termină platforma este o
distanţă de 420 m. Între aceste două repere, pe marginea de sud-sud-vest a platformei s-a
păstrat,

unele

pe o lungime de circa 360 m valul lateral, care

porţiuni

având

înălţimea cuprinsă

iniţial

înconjura întreaga cetate, în

între 0,75 - 0,90 m (pl. 2/2). Ca

şi

capetele dinspre

• Spre deosebire de valul 1, care se află într-o zonă împădurită, fiind mai bine conservat, valurile
transversale II şi III sunt situate pe un teren arabil în permanenţă supuse aplatizării. Aproape 2/3 din aşezare,
în partea sa de nord-est s-a distrus în decursul anilor datorită frecventelor alunecări de teren.
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nord a celor trei valuri transvcrsale, valul lateral din
alunecările

în întregime de

de teren

această

aşezării

parte a

a fost distrus

menţionate.

Primul val dinspre calca de acces, numerotat valul III, cel mai aplatizat dintre toate,
bază

lăţime maximă

de aproximativ 6 m, fiind delimitat de o parte

şi

şanţuri (alveolări) puţin

adâncite (pl. 61111). Alveolarea dinspre partea

sudică

are la
mici

lărgime

o

gură

la

aflată

panta de nord,

şi

de cea 3,50 m

lărgime

la

0,50 m. La 2,25 m spre nord de prima alveolare se
m

şi

Această ultimă

o adâncime de 0,50 m.
dispuşi

unor gropi de stâlpi
alveolările

două şiruri

în

faţă,

o adâncime de cea. 0,50 m. Alveolarea din

la 2 m de val, are o

gură

află

de 2 m

şi

o alta cu o

de alta de
are o

dinspre

o adâncime de 0,40 -

lărgime

gură

la

de 1,50

alveolare

păstrează

în profilul secţiunii urmele

paralele,

proveniţi

de la o

amintite, avându-se în vedere adâncimea lor

mică,

palisadă.

Probabil

nu au fost folosite ca

şanţuri

de apărare, ci ca lăcaş în care se îngropa baza unor palisade situate în faţa acestui val *.
În ceea ce priveşte structura valului III, precizată doar pe porţiunea şi înălţimea
care s-a conservat, s-a constatat

că,

pe un "pat" de

pământ

strat de circa 0,20 - 0,25 m grosime de

cenuşă amestecată

aşternut

pigmentat cu

înroşit

un altul de culoare

constituind

însăşi

brun-gălbuie

bătătorit

galben
cu

cărbune

cărbuni şi

s-a depus un

peste care s-a

fragmente de

pământ

mantaua valului. Straturile de deasupra au fost distruse cu timpul,

probabil de arături. Într-o mică alveolare aflată imediat lângă panta de nord, adâncă doar
de 0,25 m

şi largă

placată iniţial

valului,

constatat

că

căzute

de circa 1 m, erau

pietre

înroşite,

alunecate aici de pe panta
secţiunile

cu astfel de pietre. Din proftlele înregistrate în

alveolarea

aflată

în spate, spre sud, a fost

umplută

trasate s-a

cenuşă şi cărbune.

cu

provenite de la arsura palisadei de lemn de pe coama valului. De asemenea, în profil se
observă
pământ,

care au

Aşa
şiruri

proveniţi

urmele unor gropi de pari
alcătuit

cum s-a

structura

arătat,

internă

de la paramentele casetelor umplute cu

a valului.

acest val nu a fost

prevăzut

de palisade din lemn, aflate la 2,50 m unul de altul

pământ,

constituind un bun mijloc de

exterior

să

apărare.

cu
şi

şanţ

adiacent, ci doar cu

la circa 2 m în
şirul

Nu este exclus ca

fi fost oblic, aproximativ la 45 de grade

faţă

de

faţa

două

structurii de

de pari dinspre

verticală, mărind

astfel

eficienţa

fortificaţiei.

Valul din mijloc, denumit valul II (pl. 6/II), destul de aplatizat
1,20 m

înălţime măsurată

de la solul

iniţial

de amenajare, are la

bază

şi

o

el, doar de circa

lăţime

de aproape

1O m. Înspre partea de nord către calea de acces este prevăzut cu un şanţ de apărare cu
formă de pâlnie în profil, având la gură o deschidere de circa 7 m şi o adâncime de 3,75 m
măsurată

de la

suprafaţa iniţială

de

călcare. Şanţul

Valul propriu-zis a fost constmit, ca
pe un pat de culoare
! culoare

cafenie

şi

gălbuie, pregătit

este depus în partea

ca

şi

este în mare

celelalte, cu

bază

pământul

prin tasare.

posterioară

măsură

colmatat.

scos din

Pământul

a valului, în profilul

şanţ, aşternut

scos din

şanţ

secţiunilor

are c

acestor2

• Sistemul de amplasare a parilor pe palisada în unghi de 45 de grade înclinaţie faţă de orizontal2
terenului nu a fost documentat la Fundu Herţii şi nici la alte obiective de acest fel cercetate sistematic ir
regiunile Bucovinei de Nord sau în Republica Moldova.
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lentilă

observându-se ca o
acoperită

Dersca-Botoşani

de forma unei mici movile. Panta dinspre sud a acestei lentile

cu un mic strat de

cenuşă

amestecat cu

Restul valului a fost construit cu

pământ

adus din

este

de la

cărbune şi

altă

pietre, unele din ele arse.

parte, având culoarea

brun-cenuşie,

uneori pigmentat cu mici bucăţi de lut ars. În timpul distrugerii valului, pământul a
şanţ

alunecat în

antrenând

bucăţi

dinspre nord (care a fost

placată

profilul valului se mai

observă

Pământul înroşit,

au depus aici
se

află

umplută

adăpostul

alveolare, cu

lăţimea

valului, ca

şi

uneori

în cazul altor cetăţi,

posterioară

Aşa

cum s-a mai

m, ambele cote

groapă.

şi

Ca
şi

să

defrişare,

deşi

înălţime
iniţial

de la baza solului

către

sub

panta

formă

de

Pământul

concreţiuni

movilă,

ambele movile s-a

şi

locuinţă sezonieră.

rămas

priveşte

s-a conservat destul
posibilităţi

care au oferit

de 2,60 m iar
că

baza sa a fost

pământ

adiacent circa 3,85
amenajată

cenuşă şi cărbune.

provenit de la
şi

depusă

special,

Un alt strat, gros

cenuşă, cărbune şi

săparea şanţului,

în

având

cu mici lentile de steril, de

cenuşă menţionate,

pentru a asigura structurii solului o
un strat de

şanţul

fiind format tot din

panta dinspre sud este

aşternut

aici o

secţiuni

calcaroase

a fost depus peste straturile de

şanţului. Către

s-

de călcare.

această bază,

pământ gălbui-albicios.

galbenă,

şanţului, dovadă că

la valul III, în spatele valului II

care a mai

formând un "pat" constituit din

culoarea cafenie, în amestec cu
culoare

pământ înroşit.

a fost afectat cel mai mult în ceea ce

porţiunea

pe

valul are o

de circa O, 1O - 0,20 cm suprapune
amestec cu

gura

de

cu o adâncime de numai 0,50 m,

se fi adosat

Referitor la structura acestui val s-a constatat
probabil prin

lentilă

stratigrafice.

arătat,

măsurate

o

acoperă parţial şi

de bine. De aceea, acest val a beneficiat de mai multe
observaţii

provenite de pe panta

uneori cioburi medievale timpurii. Nu este exclus ca la

către alunecările menţionate,

sporite pentru bune

arsă,

fragmente ceramice medievale timpurii. Din

de cea. 2,5 m

Valul transversal 1 (pl. 4; 5; 6/1)
traseul de

şi

în partea sa

umplerea a circa 2/3 din

cenuşă, cărbuni şi

cu

cu lespezi)

în cantitate destul de mare,

după

mică

o

locală,

de gresie

sub forma unei movile

o mare cantitate de
anumită

pământ

ars,

impermeabilitate. Peste

galben, de circa O, 1O - 0,40 m iar peste

acesta un altul de culoare cafenie în amestec cu galben, gros de circa 0,50 m. O parte din
acest strat a alunecat în

şanţ

antrenând pietre,

dinspre nord. De asemenea, înspre fundul
\'alului, au fost descoperite
După

depuse

iniţial placaseră

panta

cu pietrele căzute de pe panta

fragmente ceramice medievale timpurii.

panta dinspre nord, cât

pământ

arse, care

şanţului, împreună

cum s-a constatat din proftlele altor

şi către

cantitate de

şi

parţial

ars era

şi

destinată

secţiuni,

lentilele de

pământ

ars au fost

în mijlocul valului, ceea ce

arată că

intenţionat

impermeabilităţi

asigurării

unei

asemenea
a

structurii valului * .

• Pamântul ars, provenit uneori chiar din locuinţe neolitice special dezafectate nu lipseşte din structura
valurilor la niciuna din aşezarile întărite cercetate în aceasta parte a ţării, având rol de strat impermeabil, vezi
şi M. Petrescu-Dîmboviţa, D.Gh. Teodor, p. 14-18.
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În spatele valului o alveolare cu lăţimea de circa 2,5 m şi o adâncime de circa 0,50
m,

umplută

cenuşă, cărbune şi arsură şi

cu

celelalte cazuri folosirea ei ca locuinţă temporară pentru
După

cum o

arată

căzute,

clar pietrele arse

au fost placate cu lezpezi de gresie

locală

relevă

uneori cu fragmente ceramice,

ca

şi

în

apărători.

pantele valului

(şi

a celorlalte desigur)

în scopul de a împiedica scurgerea

pământului

în

val.
În ceea ce priveşte valul lateral (pl. 2/2), păstrat pe latura de sud-sud-vest s-a
constatat, prin intermediul mai multor
călcare,

de culoare

înălţat

s-au

cenuşie,

amenajat ca

tranşee

şi

la valurile transversale, prin

pământ galben-cenuşiu,

movile de

secţionat, că

care I-au

iniţial

pe solul

defrişare şi

deasupra acestora fiind depus

de

ardere,
pământ

galben ars sau înroşit. În unele porţiuni ale valului lateral, pământul ars era amestecat cu
înroşite, dovadă că

pietre

primă fază?),

dărâmăturile

proveneau, fie din
altă

fie aduse din

parte. Deasupra

unor

pământului

fortificaţii

anterioare (o

ars s-a depus un strat de

culoare brun-roşcat deschis, prezent pe întreg traseul valului.

*
*
Analizând proftlele
lateral

şi urmărind

aceeaşi

vreme, aflate în

apărare arată că
înroşite

timpul

a avut

zonă

în unele

două

reiese

şi

ca

că aşezarea întărită

în cazul altor

aşezări

din

Oroftiana, Revna, etc.). Structura valurilor de

situaţii pământul

ars, aflat în interior este amestecat cu pietre

şi

evidenţiază

şi înroşirea

la valul lateral, ceea ce
primă fază şi

pietrelor care placau
după

s-a produs curând

includerea în structura lor a
şanţurilor şi

fortiflcaţiilor

construcţie,

faze de

incendierea palisadei dintr-o

a putut produce
fortiflcaţiilor

în timp a

în valul

Herţei,

(Fundu

sau înnegrite de fum, ca

şi după

şi

trasate prin cele trei valuri transversale

alcătuirii

succesiunea

Botoşani

de la Dersca -

secţiunilor

*

a

prăbuşirii

porţiunea

din prima

fază,

că,

în

ei pe ambele pante sşanţ.

dinspre

distrugerea lor, valurile

dărâmăturilor

concluzia

Refacerea

reînălţându-se

concomitent cu

prin

curăţarea

poate chiar adâncirea lor.

În pofida numărului destul de mare de secţiuni, datorită distrugerii a cel puţin 2/3
din incinta
Aceste

aşezării, intrările

intrări,

prin cele trei valuri transversale nu au putut fi precizate.

special amenajate în fiecare din valurile transversale (ca

au fost mai mult ca sigur afectate de

alunecările

şi

la alte

aşezări 1

de teren de pe latura de est.

În stadiul actual al cercetărilor este dificil de precizat dacă toate cele trei valuri
transversale au fost construite
două
însă

încă

din prima

de pe calea de acces nu a permis

cu obiectivele de

fac parte,

după

acelaşi

cum s-a mai

observaţii

tip aflate în

arătat

fază,

această

deoarece gradul de eroziune a primelor
stratigrafice temeinice. Prin
parte a

ţării,

care sunt contemporane

(Teodor, 1983, p. 82-84 ), dintr-un sistem de

unitar, este foarte posibil ca, la fel cu

situaţiile

de la

comparaţii

fortificaţii

Fundu-Herţii (Petrescu-Dîmboviţa,
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şi

D.

Aşezarea întărită medievală

Dersca-Botoşani

de la

Gh. Teodor, p. 58-59), Tudora (Teodor, 1978/2, p. 70-73), Oroftiana (Verona, p. 635-637)

sau Baranca (Teodor, 1978/2, p. 70; idern, 1997/1, p. 37), situate toate în nordul judeţului
Botoşani, şi

cetatea

medievală

timpurie de la Dersca

să

şi

fi avut ca

menţionate

cele

mai

sus numai două valuri transversale în prima fază.
cercetările

Din

aşezarea întărită

că

de la Dersca s-a constatat

exterior. Este posibil ca la Dersca acesta
mărginesc

situată

întreprinse la baza pantelor promontoriului pe care este

piciorul pantelor

înălţimii şi

să

nu a existat ca la Fundu

Herţii

un

şanţ

fi fost suplinit de cursul celor două pâraie, care

care în trecut trebuie

să

fi avut un debit mult mai

mare decât în prezent. De asemenea, nu au fost depistate urmele vreunei palisade externe.
Lipsa

şanţului şi

a palisadei externe

situează aşezarea întărită

ce se deosebesc de aceea de la Fundu
toate câte se cunosc în

această

Herţii,

care

rămâne

de la Dersca în rândul celor

cea mai bine

fortificată

dintre

parte a ţării.

*
*

*

În pofida numărului destul de mare de secţiuni trasate, vestigiile de cultură
materială

aşezarea medievală

descoperite în

Raritatea lor

evidentă

timpurie de la Dersca -

ar putea sugera ideea

că, aşezarea

în a doua ei

fază

distrugerii

fortificaţiilor

prin incendiu. Este de asemenea posibil ca în a doua

să

nu fi fost

folosită

săpăturilor

doar câteva fragmente ceramice, unele obiecte casnice
luptă.

Lipsa armelor, în general

menţionată

mai sus, referitoare la faptul

Botoşani

fază aşezarea

militare din

absenţa

epocă

ca loc de refugiu

arheologice întreprinse se
şi

şi

vestimentare, precum

remarcă

un topor

a vreunui complex de locuire temeinic amenajat la

valurilor, ca

şi

şi

şi

adăpostul

politice

stratigrafice neînregistrând urme ale

ca loc de refugiu, astfel că locuirea a rămas doar sporadică.

Din materialele recoltate cu prilejul
de

sunt reduse.

evacuată intenţionat şi

organizată

de

existenţă, observaţiile

a fost

Botoşani

unor gropi de provizii, fac
că,

cel

puţin

plauzibilă

concluzia

în faza a doua, anumite conjuncturi

nu au mai in1pus utilizarea obiectivului de la Dersca -

şi apărare

al locuitorilor din

zonă.

În ceea ce priveşte inventarul, menţionăm în primul rând câteva zeci de fragmente
ceramice, provenite din oale de tip borcan, cu
buza bine
umerii

conturată, răsfrântă,

bombaţi şi

având marginea

cuprinse între 0,25 - 0,35 rn, cu

rotunjită

sau

tăiată

drept, gâtui scurt,

fundul cu diametru!, în general, mai îngust decât al gurii.

întregit nici un vas se poate
olărie

înălţimi

totuşi

presupune

că

Deşi

nu s-a

asemenea oale sunt similare cu tipurile de

atestate în secolele VIII-X în regiunile de nord-est ale Moldovei (Teodor, 1978/1, p.

80-84; idern, 1997, p. 106-110, fig. 1311-8; 14), precum

şi

în alte

părţi

ale

spaţiului

de la

est de Carpaţi (Teodor, 1978/1, fig. 47/5-9; 48ş 50/5, 7-8; 51-53). În general, ceramica de
la Dersca este
frământată,

lucrată

arsă

din

pastă

incomplet,

în amestec cu nisip

suprafeţele

şi

cioburi, pisate, destul de bine

exterioare fiind de culoare

roşie
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brun-negricioasă şi

portocalie, mai rar

secundară.

de ardere

Ceramica a fost

lucrată

roată

la o

însemnată

ale vaselor fiind ulterior fmisate. Pe o

cenuşiu.

cu miezul

turaţie

cu

mai lentă, unele

suprafeţei

parte a

prezintă

Unele fragmente

suprafeţe

exterioare a vaselor s-a

aplicat, prin incizii înainte de ardere, ornamente formate din linii simple sau în
vălurite

vălurite

uneori combinate cu cele
şi

borcan (pl. 8/14)
alături

lucrată

(pl. 7; 811-10, 12-13, 15). Un fragment din fundul unui

un altul provenit de la marginea unei "vetre portative" (pl. 8/11),

compoziţie, arsă

aşezări întărite

în alte

epoci, ca de exemplu în cetatea de la Fundu
reţinut şi

faptul

că

(Petrescu-Dîmboviţa,

(secţiunile

principală şi

aşa

că

din

mai

grosolană,

produsă

cu roata cu

zonă, aparţinând aceleiaşi

unde procentajul

olăriei

şi

de valul transversal I
şi

apărut

porţiune

o

la valul II

constată

din valul lateral de la vest

(secţiunile

la baza pantei valului transversal I

chiar a valului transversal II se

pe care o

delimităm

lucrate cu

în marea lor majoritate în

şi

I-II).

a celui lateral din incinta

clar urme de locuire, acestea au fost,

cum am mai amintit, doar sporadice, fiind raportate numai primei faze de

cetăţuiei,

cu

Teodor, p. 53-57, fig. 34-39). Este important de

V-VI, IX, XI-XII, XVI-XX), dar

Cu toate

Herţii,

fragmentele ceramice de la Dersca au

principală, delimitată

incinta

pastă

incomplet. Asocierea ceramicii

atestată şi

cu mâna este

mâna este majoritar

bandă,

cu linii orizontale simple sau grupate,

de altele mai mici, atipice, au fost lucrate cu mâna dintr-o

cioburi pisate în
aceea

şi

cu buclele strânse sau mai largi, precum

urme

cronologic între

sfârşitul

secolului al VIII-lea

existenţă

a

şi sfârşitul

secolului al IX-lea, eventual începutul celui următor.
Alături

amintite, unele în

alveolări puţin
pripă,

vetre de foc, înjghebate în

adânci care

os (pl. 9/16-18) în
zăvor

fragmente din
din

tablă

secţiunile

secţiunile

de

aramă

de fier (pl. 9/3),

şi

şi

descoperită

aceeaşi secţiune,

în

suprafeţe

şi

(pl. 9/ 15),

arcuit,

numeroase

aşezări

menţionate,

XVI

săpată

prevăzut

în

cu

străpungătoare

VII

şi

din

VIII din

în 1978, mai multe

X din 1977, o balama(?)

o sabie (?)

aflată

fără

sumare

întreagă şi două

şi secţiunile

secţiunea

de alta a orificiului pentru mâner, descoperit în

Pentru unele din obiectele

adăposturi

VII din 1977, trei

secţiunea

(pl. 9/12-14), aflate în

un topor din fier, cu corpul îngust

o parte

VI

(?) din fier (pl. 9/2), provenit din

tablă

mai curând

IX din valul transversal I din 1977

cu ornamente incizate pe -una din
sfârşit

sugerează

descoperite pe pantele valurilor

s-au descoperit trei fusaiole din lut, una

fragmentare (pl. 9/4-6), provenite din
1976, un

menţionate

ue fragmentele ceramice

fragmentară

secţiunea

ceafă şi

secţiunea

din bronz

I din 1973

şi

în

aripioare laterale de

V din 1976 (pl. 911 ).

lucrate din lut, os sau metal sunt atestate analogii în

din perioada secolelor VIII-X din regiunile de la est de

Carpaţi

(Teodor, p. 77-78, fig. 30; 34; 37). În ceea ce priveşte toporul, acesta poate fi datat în
limitele secolelor VIII-IX,
cronologică corectă

deşi încercările

a acestui tip sunt

semnalate întâmplător,

de a fixa cu mai

încă

multă

precizie o încadrare

dificile, în multe cazuri asemenea piese fiind

fără cunoaşterea condiţiilor

lor de descoperire (ibidem, fig. 30).

De asemenea, în partea de vest a incintei principale, în

secţiunea

XX din 1978, la o

adâncime de 0,38 m în valul lateral de la vest, s-au descoperit trei butoni (nasturi) circulari
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puţin

din bronz,
raportaţi

bombaţi,

prevăzuţi

cu

aceleiaşi

perioade,

deşi

eventual

tortiţă

de la Dersca-Botoşani

de prindere (pl. 9/8-1 0), care ar putea fi

nu este exclus ca ei

să

fi

aparţinut şi

altui orizont

cultural*.
De pe pantele dinspre est ale
mamă

cetăţuiei

moale de culoare galben-cafenie, bine

aşezării

depistată

eneolitice de tip Cucuteni,
Cucoş,

timpurii (Monah,

trăsăturile

Din

şi

transversale
găsindu-şi

provine
şlefuit

întâmplător

un topor lucrat din
aparţine

(pl. 9/11), care

în imediata apropiere a

cetăţii

probabil

medievale

p. 87, nr. 336).

puţinelor
că

laterale, reiese

secţiunile

vestigii descoperite în

trasate în valurile

ele pot fi încadrate în perioada secolelor VIII - X d. Hr.

numeroase analogii în ansamblul culturii vechi

româneşti

de tip Dridu (Teodor,

1968, p. 227-278; idem, 1969, p. 253-305, fig. 14-15; 21-27).
Aşa

această

cum s-a mai

şi

faptului

locuită,

că

cel

prăbuşit

s-a

evidenţiat, că aşezarea

morminte, cum s-au
a doua a

ca

ca

şi

aşezării

puţin

săpăturile

2/3 din

găsit

în alte

Herţii

şi

printr-un incendiu

Herţii

părăsită

pentru alte

organizat. De asemenea,

folosită

ca mijloc de

aşezări întărite

a

două

al

faze în

a doua în care

evidenţiind

fortificaţiilor,

au

evoluţia

fortificaţiile
Herţii,

demonstreze, acest cnezat

cea mai

faptul, deja

absenţa

arată că

apărare.

zonă,

din

şi

unor

în faza

Ea a fost

cum este

şi

cea

vestigiilor descoperite în

ei, prima cu urme clare de distrugere
şi

Tudora, Oroftiana

anumite conjuncturi politice

şi

şi

îşi

determinată

avea centru în
confederării

de pericolele

aşezarea

unui

zonă

o

dată

concluzia potrivit

cele de la Tudora, Oroftiana, Baranca
şi

militar, special organizat în
Aşa

de la Fundu

număr

declanşate

Baranca situate în

militare comune întregului

constatări subliniază încă

parte dintr-un sistem strategic

s-a constituit ca urmare a

confederare

resturi

nu au mai fost folosite, apropie obiectivul

de la Dersca - Botoşani, ca

făcut

trăsăturile

perioada secolelor VIII-X, care constituia în realitate un cnezat.
şi

adaugă şi

(Cebotarenko, p. 73-75, fig. 52-58),

din nord-estul Moldovei. Aceste

Fundu

incintei principale, care a fost

părţi

construcţie

căreia aşezarea întărită
şi

suprafaţa

a fost

de la Dersca de cele de la Fundu
spaţiu

iveală

(Teodor, 1983, p. 82-84).

şi existenţa

(ibidem, p. 84),

la

din

arme. Lipsa acestora în cetatea de aici se

de la Dersca, ea nu a mai fost

Sistemul de
interiorul ei

şi

fază

paşnic părăsită, observaţie valabilă şi

de la Fundu

să scoată

întreprinse la Dersca

în partea sa de nord-est. La aceasta se

din prima

şi

în cazul altor obiective arheologice de acest tip

obiecte mai numeroase precum

datorează şi

bine

aşteptat

vreme, era de

ceramice

arătat,

Herţii

însemnat de

de noile

cum s-a încercat

de

se

(ibidem, p. 84-87)

obşti săteşti

deplasări

să

din

populaţii

zonă,

nomade

dinspre stepele răsăritene no~d-pontice (unguri, uzi, pecenegi). În cadrul acestui cnezat
cetatea de Ia- Dersca,

împreună

cu altele situate. de-a lungul

văii

Siretului, cum ar fi

probabil aceea aflată în punctul "Palanca" sau "Ridicătura Mare" dintre localităţile PoianaBrăeşti şi Ionăşeni

(Odobescu, 1908, p. 155;

Păunescu, Şadurschi,

Chirica, p. 59), aceea

• Nu este exclus ca piesele sa apar?ina oi unei perioade mai târzii, eventual, secolelor XVI-XVII în
apropiere de cetate fiind atestate oi urmele unui sat disparut, din aceasta vreme.
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"Cetăţuie" (Păunescu, Şadurschi,

de la Corni din punctul

Chirica, p. 83)

şi

în mod sigur

cetatea de la Tudora (Teodor, 1978/2, p. 70-73) din punctul "Beciul lui Ciot" sau
"Cetăţuie", străjuiau şi

limitele sudice
sugerate de

şi

de limitau înspre vest

estice ale acestei

fortificaţiile

de la

graniţele

formaţiuni

Copălău şi

acestui cnezat. Nu

ştim

care erau

prestatale, dar unele indicii ar putea fi
şi

Victoria ca

cele eventual de la Manoleasa,

Crasnaleuca şi Horodiştea (Păunescu, Şadurschi, Chirica, p. 162, 167-168, 200-201). În
acest context, o verificare
limitelor reale ale

formaţiei

riguroasă· a fortificaţiilor

zonă

din

cneziale cu centrul la Fundu

se impune pentru precizarea

Herţii.

Cercetările arheologice sistematice întreprinse la Dersca în punctul "În Pisc"
dovedesc limpede, prin vestigiile scoase la
fortificaţii, existenţa

care

făcea

întărită

iveală,

aşezări întărite

unei puternice

în mod sigur parte din ansamblul de

de la Fundu

şi

ca

prin

trăsăturile

sistemului

său

de

din perioada secolelor VIII-X d. Hr.

apărare

a unui cnezat cu centrul în

aşezarea

Herţii.

În general, existenţa unor asemenea aşezări întărite, care folosesc în principal un
fortificaţii

sistem de

propriu, în pofida unor clare

structura valurilor, amplasarea lor în teren, forma
palisadelor,

dovedeşte fără îndoială că

dezvoltare, organizarea
era pe deplin

potenţialului

demografic

capabilă să construiască

1983, p. 84-87). Desigur, aceste
uniuni de

societatea

obştt săteşti,

puteau realiza astfel de

influenţe răsăritene şi
cetăţii şi

locală,
şi

care numai prin munca lor

sistemul de asamblare al

prin stadiul ei social-economic de

structura

internă

întărite

asemenea centre

aşezări întărite

nordice în

a

comunităţilor săteşti

pentru

apărare

(Teodor,

erau în mod cert

şi

comună,

organizată şi dirijată

temeinic

centrul unor mici

construcţii.

Aşezarea întărită de la Dersca- Botoşani arată nu numai existenţa unui potenţial ·

demografic ridicat în
economic

zonă,

şi, fără îndoială,

o

ci

şi

un stadiu destul de dezvoltat din punct de vedere

accentuată

primului mileniu d. Hr. cristalizarea unor

stratificare
trăsături

socială,

specifice

prefigurând deja

societăţii

către sfârşitul

medievale.
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L'ETABLISSEMENT FORTIFIE DU HAUT MOYEN AGE
DE DERSCA-BOTOŞANI
Resume
Pour l'epoque des VIIle - Xle siecles ap. J. Ch., le probleme des etablissements
fortifies avec vallums en terre et fosses de defense, present une signification historique
particuliere.
Dans ce contexte il est facile
annees

t comprendre que les resultats obtenus les dernieres

t la suite des investigations archeeologique d'ampleur, ont une importante valuer

scientifique.
En ce qui concerne les regions est-carpatiques de la Roumanie on connaît, depuis
plus d'un siecle les preoccupations archeologiques relatives aux etablissements fortifiees
appartenant aux VIIle - Xle siecles. Les recherches archeologiques entreprises les
deernieres decennies dans la region du nord-est de cette province ont explores deja
quelques habitats fortifies, datant de ce temps li, qui emploient le
defense, ont la

m~me

m~me

systemc de

forme et a leur interior on a decouvert des vestiges archeologigues

identiques.
Parmi ces objectifs une inportance
departement de

Botoşani,

t part presente l'etablissement fortifie de Dersca,

qui a ete fouille en 1973-1978.

La station du lieu dit "In Pisc" est situee a l'extremite nord-est du village, ou elle
occupe une eminence, en partie boisee, d'une etendue d'environ 2,5 hectares. Ce
promontooire, d'une hauteur d'aproxivement 470 metres par rapport au niveau de la mer,
de forme trangulaire est abrupt de trois cotes.
Ce qui caracterise cette station c'est le systeme de fortifications, constitue oar deux
ceintures de fosses

t vallum (1-11), creuses sur la pente d'acces, ainsi que un vallum (III)

transversal situe parallelement, sans de fosse de defense adjacente. En outre, il y a un
vallum lateral qui a entoure autrefois le bord abrupt du prompntoire. Les vallurns et fosses
transversaux ainsi que le vallum lateral ont ete en partie detruites par des gissements des
terrain qui ont lieu daans la partie nord-est de la station (pl. 1; 2; 3).

R Dersca,

en raison des observations stratigraphiques faitcs aux vallurns et aux

fosses de defense, on a erabli deux phases distinctes de fortifications.

R. la premiere phase

correspondeqt deux vallums transversaux sur la voie d'acces, avec les fosses respectifs,
ainsi que le vallum lateral. Dans cette premiere phase, les deux vallums transversaux
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construits avec la terre excavee des fosses qui leur faisait face, etaient completes par une
palissade en bois emplacee sur leurs cimes et consolidee sur la pente du cote du fosse,
avec des pierres plates pour

emp~cher

le glissement de la terre du vallum vers le fosse (pl.

4; 5; 6).
Apres la destruction du systcme de pallisade, au-desus des debris de la premiere
phase, on a dresse de nouveau peu de temps aprcs les deux vallums transversaux. On
amenage les fosses respectifs, construisant en plus un troisieme vallum, mais sans fosse.
Ainsi la differenciation dans le systeme de construction de l'etablissement fortifie entre la
premiere et la deuxieme phases apparaît evident.
En ce qui concerne les habitation le l'interieure de l'etablissement elles ne furent
pas rencontrees que dans l'enceinte principale et de maniere discontinue.
On a trouve des restes ceramiques (pl. 7;8), ainsi que des objets en fer, terre glaise,
pierre etos (pl.9).
En general, dans cette station la vie n'eetait pas trop intense, l'etablissement
n'eetant utilise qu'en cas de grand danger.
Comme nous l'avous deja mentionne, l'elablissement de Dersca fait partie d'une
serie de citadelles concentrees dans la zone nord-estique de la Moldavie. Les habitats
fortifies constituent, de la sorte, un groupe unitaire. La construction de telles fortereesses a
ete sans doute, le resultat du travail colectif des unions des communautes villageoises,
confederes pendant les VIIIe-XIe sicles, ap. J.Ch. dans une petite seigneurie autonome
(cnezat).

Legende des figures
Dersca-Botoşani.

Pl. 1. L'etablissement fortifiee de

Vue de sud-est (1) et du sud-

ouest (2).
Pl.2. L'etablissement fortifiee de

Dersca-Botoşani.

Vue du fisse de defence (1) et

du vallum lateral du sud (2).
Pl. 3. Plan de fouilles archeologiques practiquees a

Dersca-Botoşani

en 1973-1978;

section I (1973); sections II-III (1974); sections IV-V (1975); sections VI-VIII (1976);
sections IX-XII (1977); sections XIII-XX (1978).
Pl. 4. Vue des sections

a travers du

vallum de defance I; section V 91975), profil

du sud-ouest.
Pl. 5. Vue des sections

a travers

du vallum et du fisse de defance I: section V

(1975); s, profil de nord-est du fosse de defance I.
Pl. 6. Profils des vallumus et des fosses transversaux. I, profil du sud-ouest de
section V (1975); II, proftl du nord-est de section II (1974); III, profil de sud-ouest de
section XIII (1978). 1, sol vegetal; 2, sol riche en humus; 3, terre briillee; 4, sol cendreux
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pigments de charbon; 5, sol jaune-brun argileux; 6, sol de defrichement; 7, sol jaune f
concretions calcaires; 8, pierres; 9, sol manon sablonneux.
Pl. 7. Ceramique travaille au tour du sections V-VI, VIII-IX et XVI.
Pl. 8. Ceramique travaille au tour (1-10, 12-13, 15) et f la main (11,14) du sections
V-IX, XI-XII, XIV-XX.
Pl.9. Objets en fer (1-3), bronz (7-15), en terre cuite (4-6), os (16-18) et pierre (11)
decouvertes a Dersca- Botoşani.
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1

PLANŞA
Aşezarea întărită

de la Dersca-

Botoşani.

1

Vedere dinspre sud-est (1)

şi

dinspre sud-vest

(2)
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PLANŞA2
Aşezarea întărită

de la Dersca - Botoşani. Vedere şanţului transversal 1 ( 1)
şi a valului lateral de sud (2)
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PLANŞA3

Planul săpăturilor arheologice efectuate la Dersca - Botoşani, în 1973-1978;
secţiunea I (1973); secţiunile II-III (1974); secţiunile IV-V (1975);
secţiunile VI-VIII (1976); secţiunile IX-XII (1977); secţiunile XIII-XX (1978)
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PLANŞA4

Vederea

secţiunilor

prin valul transversal!.

Secţiunea

V (1975), profilul de sud-vest.
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PLANŞAS

1-

Vederea secţiunilor prin valul şi şanţul transversal!.
V ( 1975); 2 - profilul nord-est al şanţului de apărare 1

secţiunea
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6

Proftlele valurilor şi şanţurilor transversale.
1- froftlul de sud-vest al secţiunii V (1975); II- profilul de nord-est al secţiunii II (1974);
II - profilul de sud-vest al secţiunii XIII (1978). 1 - sol vegetal; 2 - sol bogat în humus;
3 - pământ ars; 4 - sol cenuşos pigmentat cu cărbune; 5 - sol galben-brun argilos;
6 - sol de defrişare; 7 - sol galben calcaros; 8 - pietre; 9- sol cafeniu nisipos.
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PLANŞA
Ceramică lucrată

7

cu roata, din secţiunile V-VII, IX

şi

XVI
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7

8

PLANŞA8
Ceramică lucrată

din

cu roata (1-10, 12-13, 15) şi cu mâna (11, 14)
V-IX, XI-XIII şi XVI-XX.

secţiunile
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PLANŞA9

Obiecte din fier (1-3), bronz (7-15), lut (4-6), os (16-18)
din aşezarea de la Dersca - Botoşani.

şi piatră

(11)
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