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Abstract. The results of interdisciplinary research and recent archaeological investigations
from Saharna Mare settlement revealed that the fortress defensive system underwent several
development stages: 1. end of 10th-beginning of 9th cc. BC; 2. the second half of 8th-6th/5th cc.
BC; 3. 5th/4th-3rd cc. BC. Therefore, successive building of Saharna Mare fortress defensive
system, constructed according the engineering requirements of the time and adapted to
microzone landscape, confirms the importance of this military and administrative center
which was uninterruptedly inhabited for more than eight centuries.
Keywords: Iron Age, fortified settlement, magnetometric survey, citadel, bastion, palisade,
ditch, “wall”.

Situl Saharna Mare (47° 41′ 37.9810″ N, 28° 57′ 33.2984″ E) este unul
dintre cele mai amplu cercetate monumente traco-getice din Republica Moldova în
ultimii zece ani1. El se află la o distanţă de 1 km spre sud-vest de actuala localitate
Saharna, raionul Rezina, şi este amplasat pe un interfluviu de formă aproximativ
trapezoidală, care face parte din terasa înaltă a malului drept al Nistrului, având o
altitudine de cca 140 m faţă de albia fluviului. Laturile de nord, est şi sud ale acestuia sunt marcate de malurile înalte şi abrupte ale două defileuri care se unesc în
partea de vest a satului Saharna (Fig. 6/1).
Aşezarea a fost descoperită şi parţial cercetată încă de la finele anilor '40 ai
sec. XX de către G. D. Smirnov2. Cercetările de amploare, au demarat, începând cu
anul 2001 şi sunt efectuate de către echipa de arheologi de la Universitatea de Stat
din Moldova.
Deopotrivă cu incinta cetăţii, cercetările arheologice au cuprins şi vestigiile
sistemului defensiv al acesteia. Însă, atât G. D. Smirnov, în 1946, cât şi specialiştii
de la Universitatea de Stat din Moldova, în anii 2003-2005, şi-au concentrat eforturile la studierea elementelor defensive de pe latura de vest a cetăţii, unde ele s-au
1
2

În perioada 2001-2013 a fost investigată o suprafaţă de peste 2200 m2.
Smirnov, 1949, p. 93-96; Smirnov, 1949a, p. 189-202; Arnăut, 2000, p. 93-104.

473

păstrat destul de bine până în prezent. Astfel, ca urmare a acestor investigaţii s-a
constatat că sistemul defensiv a avut două faze de evoluţie.
În prima fază (a doua jumătate a sec. VIII - sec. VI/V a.Chr.) situl a fost
fortificat cu o palisadă, amplasată în partea de vest a interfluviului, care îl întretăia
de la o margine la alta. De la această construcţie defensivă s-a păstrat un şanţ, care,
după toate probabilităţile, constituia “fundamentul”/locaşul în care au fost fixate bârnele palisadei3.
Pentru faza a doua (sec. V/IV-III a.Chr.), se considera, de asemenea, că
elementele defensive au fost edificate numai în partea de vest, restul laturilor (nord,
est şi sud) fiind apărate natural de pantele abrupte ale defileurilor. Astfel, sistemul
defensiv de pe latura de vest avea o lungime de circa 385 m şi consta dintr-un “zid”
cu şanţ adiacent, trei bastioane cu şanţuri proprii, amplasate la flancuri şi în centru
(Fig. 3). Ca urmare a cercetărilor arheologice s-a stabilit că “zidul” a avut o lăţime
de cca 5,6 m şi a fost construit dintr-o carcasă de lemn, ce consta din patru paramente, umplută cu pământ, nisip, pietriş şi piatră. Şanţul avea lăţimea în partea
superioară de 15 m, iar în cea inferioară de 6 m şi adâncimea de circa 3,2 m.
Bastioanele au fost amplasate în faţa porţilor de intrare şi aveau formă semicirculară,
cu diametrul de circa 70 m cel central şi circa 30 m cele de la flancuri. La edificarea
bastioanelor a fost utilizată aceeaşi tehnică de construcţie ca şi la “zidul” de incintă –
carcasă de lemn cu emplecton4.
Odată cu lansarea în 2005 a programului Google Earth, arheologii obţin un
important instrument de lucru pentru cercetarea siturilor care conţin anomalii vizibile la suprafaţa solului. În 2006 sunt realizate primele imagini de rezoluţie înaltă şi
lizibilitate sporită şi pentru Republica Moldova, în special pentru zona Nistrului
Mijlociu.
O altă resursă on-line de date geospaţiale pentru Republica Moldova este şi
Fondul naţional de date geospaţiale5, care oferă materiale topografo-geodezice,
cartografice, precum şi ortofotoplanuri de înaltă calitate (Fig. 6). Astfel, deopotrivă
cu cele de pe Google Earth, au fost obţinute ortofotoplanurile microzonelor Saharna
(fortificaţiile: Saharna Mare, Saharna Mică, Saharna-“La Şanţ”, Buciuşca etc.) şi
Horodişte-Ţâpova (fortificaţiile: Horodişte-“La Şanţ”, Horodişte-“La Cot” etc.).
În vederea completării şi confirmării datelor geospaţiale, în anul 2010, graţie
eforturilor comune ale colaboratorilor Platformei “Arheoinvest” (Universitatea
“Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România) şi a echipei de cercetare a LCŞ “Tracologie”
(Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova), la Saharna Mare
au fost realizate prospecţiuni magnetometice6, care au acoperit o suprafaţă de
3

Niculiţă et alii, 2008, p. 87, Fig. 50-51, foto 11; Niculiţă et alii, 2010, p. 363-364, Fig. 7.
Niculiţă et alii, 2007, p. 27-62; Niculiţă et alii, 2008, pl. 5-7, foto 13-26; Niculiţă et alii,
2010, p. 365-371, Fig. 8-11.
5
http://geoportal.md. Ortofotoplanurile au fost realizate în cadrul unui proiect moldo-norvegian în anul 2007.
6
Deopotrivă cu prospecţiunile magnetometrice, a fost realizată şi ridicarea topografică a
sitului (Fig. 1/1, 2).
4
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Fig. 1. Saharna Mare. Prospecţiuni topografice şi geofizice: 1-2 -ridicare topografică;
3 -metoda georadar; 4-5 -prospecţiuni magnetometrice; 6 -rezultatul preliminar GPR;
7 -rezultat preliminar obţinut de la Geoscan FM36 Fluxgate Gradiometer.
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Fig. 2. Saharna Mare: 1 -harta magnetometrică (Geomatrics G858)
cu anomaliile sistemului defensiv; 2 -model tridimensional.
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Fig. 3. Saharna Mare. Ortofotoplanuri: 1 -după Google Earth;
2 -după www.geoportal.md

aproximativ 5 ha (Fig. 1/3-7)7. În urma acestor prospecţiuni, pe harta magnetometrică finală au fost conturate mai multe anomalii, cauzate de intervenţiile antropice
7

Niculiţă et alii, 2011; Niculiţă et alii, 2012a; Niculiţă et alii, 2012b.
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atât din preistorie, cât şi din perioade mai recente8. Dintre acestea trei sunt legate de
existenţa unor elemente defensive pe interfluviul de la Saharna Mare.
O coroborare între datele geospaţiale, harta geomagnetică şi observaţiile de
teren a înlesnit identificarea unor noi elemente defensive, care sunt greu vizibile pe
suprafaţa actuală a interfluviului.
Astfel, imaginile prin teledetecţie oferite de Google Earth au permis identificarea în partea de sud-vest a interfluviului a unei anomalii de formă quasi-ovală în
plan, cu dimensiunile de 60 × 64 m (Fig. 3/1). Aceasta (anomalia nr. 1) este observată şi pe harta magnetometrică (Fig. 2; Fig. 1/6, 7) şi confirmată de cercetările de
teren9 (Fig. 4/1).
Pentru a clarifica natura anomaliei, a fost cercetată arheologic o suprafaţă de
peste 500 m2, ca urmare fiind descoperite vestigiile unui sistem defensiv artificial,
constituit dintr-un “zid” cu şanţ adiacent, care delimitau o “citadelă” cu suprafaţa de
cca 0,32 ha. “Zidul”, de tipul celor cu două paramente, a fost edificat pe baza unui
schelet lemnos, umplut cu sol argilos şi pietre10 (Fig. 4/2, 3). Materialele, descoperite atât printre ruinele “zidului” şi la baza lui, cât şi în partea inferioară a şanţului
(Fig. 4/4), încadrează perioada de edificare şi funcţionare a “citadelei” în intervalul
sec. X-VIII a. Chr., când în acest teritoriu au locuit comunităţile culturii CoziaSaharna.
O altă anomalie11 (Fig. 2/1) a fost sesizată la nord-vest de “citadelă” şi
reprezintă conturul unei “incinte”, de formă semiovală, cu dimensiunile de 55 × 78 m.
Pentru elucidarea caracterului anomaliei pe traseul ei au fost întreprinse cercetări
arheologice. În urma investigaţiilor s-a stabilit că anomalia reprezintă urmele unui
şanţ cu o lungime de cca 185 m, capetele căruia se uneau cu şanţul defensiv al
„citadelei”. În secţiune acesta avea formă trapezoidală cu lăţimea de 2 m în partea
superioară şi de cca 1 m în cea inferioară, adâncimea lui fiind de cca 1,1-1,4 m.
Fragmentele ceramice identificate în partea inferioară a acestui şanţ se încadrează în
sortimentul ceramic caracteristic culturii Cozia-Saharna, ceea ce ne permite să datăm
construcţia defensivă descrisă, la fel, ca şi “citadela”, în perioada hallstattiană
timpurie12.
Cea de a treia anomalie13 (Fig. 2/1) a fost detectată în partea de est a aşezării
şi este vizibilă atât pe harta magnetometrică, cât şi pe ortofotoplanul preluat de pe
www.geoportal.md (Fig. 3/2; Fig. 5/1). Prezenţa acestei anomalii pe latura cea mai
abruptă a platoului repune în discuţie problema caracterului inexpugnabil al pantelor
greu accesibile al aşezărilor fortificate şi a inutilităţii unui sistem defensiv în această
8

Niculiţă et alii, 2012b, p. 91, Fig. 8.
Denivelările vizibile pe teren au fost atribuite, de prof. dr. George Romanescu, unei uvale
carstice (doline), folosită de către comunităţile din acea perioadă ca loc de amenajare a unui
şanţ defensiv.
10
Zanoci, 2011, p. 128-129; Niculiţă et alii, 2012d, p. 112-123.
11
Anomalia nr. 7 este vizibilă numai pe harta magnetometrică.
12
Niculiţă et alii, 2012d, p. 125-126, Fig. 18-20.
13
Nr. 3 pe harta magnetometrică (Niculiţă et alii, 2012b, p. 19, Fig. 8).
9

478

Fig. 4. Saharna Mare. Elemente de fortificaţie din secolele X-VIII a.Chr.:
1 -doline de pe platou; 2-3 -ruinele palisadei “citadelei” hallstattiene;
4 -şanţul “citadelei” hallstattiene; 5-6 -vederi ale şanţului incintei adiacente.
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Fig. 5. Saharna Mare. Vestigiile sistemului defensiv de pe latura de est (sec. V/IVIII a.Chr.): 1 -ortofotoplan; 2 -vedere dinspre sud; 3-4 -profile stratigrafice.
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parte a cetăţilor. Anterior se opina că, de regulă, în cazul cetăţilor amplasate pe platouri, promontorii, înălţimi dominante etc., era fortificată doar porţiunea de teren
accesibilă14. Astfel, această prejudecată a condus la lipsa interesului/atenţiei cuvenite
pentru marginile apărate natural ale aşezărilor fortificate15.
Prin urmare, în vara anului 2012, pe fondul unei veri secetoase cu vegetaţie
slab dezvoltată, în urma coroborării ortofotoplanurilor, hărţii magnetometrice dar şi
a observaţiilor de teren, a fost descoperită o nouă linie defensivă, care a fost urmărită
pe o distanţă de 650 m, pe laturile de nord, est şi sud ale interfluviului de la Saharna
Mare. Capetele ei se uneau cu “zidul” de pe latura de vest, formând un sistem
defensiv integru, ce înconjura cetatea de jur-împrejur, închizând astfel o suprafaţă de
cca 6 ha. Linia defensivă, descoperită recent, se prezintă sub forma unui “val”, abia
vizibil la suprafaţa actuală a solului, care avea lăţimea de cca 3 m la bază şi
înălţimea de cca 0,3-0,4 m. Pe traseul de est acest “val” se ondulează, formând opt
bastioane, grupate câte patru la flancurile de nord şi de sud (Fig. 5/1, 2). În urma
investigaţiilor arheologice s-a stabilit că atât “zidul/valul”, cât şi bastioanele au fost
edificate dintr-o carcasă din lemn, ce consta din două paramente, umplută cu pământ
şi piatră (Fig. 5/3, 4). Lăţimea “zidului” astfel creat, variază de la o porţiune la alta,
dar se încadrează în limitele 1,1-1,6 m. Din punctul de vedere cultural-cronologic,
această linie defensivă a funcţionat în perioada sec. V/IV-III a.Chr. şi aparţine
nivelului traco-getic de locuire16.
O situaţie asemănătoare a fost descoperită şi la o altă aşezare fortificată,
aflată la o distanţă de 6 km sud faţă de Saharna Mare – Horodişte-“La Cot”. Situl, cu
suprafaţa de cca 28 ha, se află pe un platou de formă quasi-poligonală, fiind
delimitat pe trei laturi de defileuri cu pantele relativ abrupte. Cetatea a fost
fortificată de jur-împrejur cu un “val”, cu lungimea totală de cca 2,5 km, dublat,
probabil, pe latura de vest de un şanţ de apărare. Pe laturile de est şi sud linia
defensivă este ondulată, formând un fel de “bastioane”. Pe latura de est au putut fi
urmărite cca 21 “bastioane”, iar pe cea de sud ele se evidenţiază cel mai bine la
capătul de est – cca 12 “bastioane” (Fig. 6/5). Ruinele bastioanelor se prezintă
actualmente sub forma unui val cu lăţimea de cca 3 m la bază şi înălţimea de cca 0,4 m.
În urma cercetărilor arheologice17 s-a stabilit existenţa unei construcţii defensive cu
lăţimea de cca 1 m, care consta din două paramente de lemn şi umplutură din pământ
şi piatră. Perioada de funcţionare a ei rămâne deocamdată incertă, însă preventiv o
putem atribui comunităţilor traco-getice.

14

Arnăut, 2003, p. 17.
Mai multe cărţi poştale cu mănăstirea Saharna, editate la începutul sec. XX, “trădează”
existenţa unui drum de acces (Fig. 7), probabil de căruţe, chiar pe latura cea mai abruptă a
interfluviului (Griţco, 2006, p. 237, nr. 35). Actualmente, această porţiune de teren este
împădurită şi greu accesibilă.
16
Niculiţă et alii, 2012c; Niculiţă et alii, 2013b, p. 220-237.
17
În anul 2013 a fost realizat un sondaj arheologic, care a constat dintr-o casetă de 2 × 6 m
trasată perpendicular pe unul din “bastioane” (Niculiţă et alii, 2013c).
15
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Fig. 6. Elemente de fortificații vizibile pe ortofotoplanuri: 1 -microzona Saharna;
2 -Saharna Mică; 3 -Saharna-“La Șanț”; 4 -Buciușca;
5 -Horodiște-“La Cot” și Horodiște-“La Șanț”.
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În baza cercetărilor interdisciplinare şi a rezultatelor investigaţiilor arheologice recente de la aşezarea Saharna Mare, s-a constatat că prima fază de fortificare
aparţine sec. X - înc. sec. IX a.Chr., când, în partea de sud, a fost ridicată “citadela”
cu incinta adiacentă. În a doua jumătate a sec. VIII – sec. VI/V a.Chr. aşezarea a fost
apărată de o palisadă edificată pe latura de vest. În perioada următoare (sec. V/IV-III
a.Chr.), cetatea a fost întărită cu un sistem defensiv destul de complex, care înconjura interfluviul de jur-împrejur. Pe latura de vest linia defensivă era reprezentată de
un “zid” impunător cu şanţ adiacent, amplificat la capete şi în partea centrală de bastioane, iar pe marginile de nord, est şi sud – de un “zid”, ceva mai modest ca proporţii, dar complementat şi el pe latura de est de două grupuri a câte patru bastioane,
amplasate la extremităţile de nord şi sud ale interfluviului.
Astfel, edificarea succesivă a sistemului de apărare a cetăţii Saharna, construit după rigorile inginereşti ale timpului şi adaptat la formele de relief ale
microzonei, vine să confirme importanţa acestui centru militar şi administrativ, care
a fost locuit permanent mai bine de opt veacuri.

Fig. 7. Cărți poștale cu mănăstirea Saharna de la începutul sec. XX (1 -după Grițco,
2006; 2 -după http://www.bessarabia.ru/a9.jpg - ultima accesare la 14.10.2013).
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