ASOCIAŢIA ARHEO VEST
TIMIŞOARA

ARHEOVEST
VII1
-IN HONOREM SABIN ADRIAN LUCAInterdisciplinaritate în Arheologie
Timişoara, 23 noiembrie 2019

JATEPress Kiadó
Szeged
2019

Editor: Sorin FORȚIU
Coordonator: Dorel MICLE
DVD-ROM: Adrian CÎNTAR
WEB: Sorin FORȚIU și Claudiu TOMA

Coperta: Alice DUMITRAȘCU
Foto: Sabin Adrian LUCA; Editare grafică: Aurelian SCOROBETE
Această lucrarea a apărut sub egida:

© ArheoVest, Timișoara, 2019
Președinte Lorena SMADU
www.arheovest.com

ISBN 978-963-315-419-9 (Összes/General)
ISBN 978-963-315-417-5 (I. kötet/volumul)

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine în totalitate
autorilor.
DVD-ROMul conține contribuțiile în varianta color precum și imaginile
la rezoluția maximă trimisă de autor.
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Abstract. The problem of fortifications from the 5th ‒ 3rd centuries BC located on Cetățuia
Hill in Dobrovăț commune, had preoccupied us for a long time. During 2019 we decided to
conduct a first archaeological test-dig to verify to what degree the archaeological structures
were preserved. We had found the remains of a surface dwelling from which we recovered a
rather rich archeological material (mainly local pottery).
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1. Introducere
Problema fortificațiilor din perioada secolelor 5–3 îHr situate pe Dealul Cetățuia din comuna ieșeană Dobrovăț ne-a preocupat de mai multă vreme. Încă din anul
2016 am efectuat în acest punct o serie de cercetări de teren repetate, observațiile preliminare fiind deja prezentate1.
Pe parcursul anului 2019 am decis realizarea unui prim sondaj arheologic. Întrucât suprafața obiectivului fusese utilizată în prima jumătate a sec. XX ca teren arabil,
fiind afectată grav de ample alunecări de teren – actualmente stabilizate prin plantația
de salcâmi – exista temerea ca stratul de cultură și complexele aferente să fi fost complet distruse. Prin această primă săpătură doream să ne facem o imagine asupra gradului de conservare al vestigiilor, urmând ca pe baza rezultatelor obținute să stabilim
o strategie pentru anii următori.
Cercetările s-au desfășurat între 16–22.08.2019, echipa fiind formată din dr.
Alexandru BERZOVAN din cadrul Institutului de Arheologie din Iași, Anca VOINESCU (BERZOVAN), dr. Cătălin BORANGIC, respectiv Valentin ROMAN și Florentina ISTRATE. S-a lucrat cu trei muncitori zilieri, localnici din Dobrovăț.

2. Descrierea obiectivului
Din punct de vedere macrogeografic, obiectivul este situat în spațiul est-carpatic al României, mai precis în zona de nord a Podișului Central Moldovenesc (Pl. 1/
1‒2). Ocupă promontoriul alungit al unei culmi deluroase numite “Cetățuia” (Pl. 2/1‒
2), mărginită pe trei laturi de pante abrupte, la altitudine de cca. 270 m, dominând cu
cca. 80‒90 m diferență de nivel zonele învecinate mai joase. Dimensiunile platoului
sunt destul de reduse; chiar dacă admitem că o bună parte din el s-a prăbușit în ultimii
1

Berzovan, 2016, p. 221-222; Berzovan, 2019, p. 83.
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zeci de ani ca urmare a surpărilor și alunecărilor de pe teren, cetatea nu putea să fi fost
cu mult mai mare. Arealul de vizibilitate nu este foarte larg, dar permitea supravegherea întregii zone depresionare a Dobrovățului.
Elementele defensive sunt prost păstrate, fiind aproape complet distruse de alunecările de teren. Aparent, avem de-a face cu două incinte. Valurile se văd bine pe latura nordică, pe latura vestică traseul lor fiind mai mult sau mai puțin ipotetic. Latura
sudică pare să fi fost apărată cu un șanț, destul de aplatizat. Este curioasă absența valului de apărare pe acest sector, vulnerabil în fața unui atac inamic. Suprafața păstrată
este undeva în jur de 0,77 ha.
În această etapă a cercetării am preferat o reconstituire prudentă a traseului
elementelor de fortificare (Pl. 2/2). Deși scanarea LIDAR în zona nordică ar putea
indica o situație mai complexă decât ceea ce am reprodus noi pe plan, aceasta necesită confirmare prin săpătură arheologică, întrucât în zonă știm că au avut loc și unele
intervenții moderne.

3. Descrierea situației arheologice
Alegerea zonei în care urma să efectuăm săpătura a fost limitată de existența
unei vegetații forestiere abundente. Am putut identifica în sectorul central-estic al stațiunii, în apropiere de râpa formată ca urmare a vechii alunecări de teren, o zonă lipsită de arbori. Aici, terenul prezintă o pantă destul de ușoară, de cca. 10‒15°, dinspre
SSE (zona mai înaltă) spre NNV (mai joasă), favorabilă locuirii. Mai mult, verificarea
profilului vechii alunecări ne-a pus în fața unei cantități consistente de material arheologic fragmentar, indicând existența în zonă a unui strat de cultură. Luând în calcul
toate toate aceste considerente, am decis să amplasăm aici prima unitate de cercetare,
pe care am denumit-o convențional suprafața S 1/2019, cu dimensiunile de 6 × 5 m
(vezi Pl. 3).
Decopertarea a fost efectuată pe carouri, suprafețele săpate fiind ulterior răzuite.
Primele fragmente mărunte de vase ceramice și resturi de chirpici arși au început să
apară încă din stratul vegetal. Compus dintr-un pământ brun, sfărâmicios, acesta prezintă o grosime redusă, între 0,8–0,10 m.
Sub stratul vegetal s-a identificat un singur strat de cultură, cu o grosime de cca.
0,30 m, ce coboară până la adâncimea de cca. -0,40 m de la nivelul actual de călcare.
Se prezintă ca un pământ de culoare brun-cenușiu, sfărâmicios, destul de bogat în material arheologic, îndeosebi fragmente ceramice. Este interesant de observat că stratul
de cultură a fost surprins doar în sectorul estic al S 1; în cel vestic, pe ultimul metru,
el dispare complet, solul vegetal fiind urmat de steril, așa cum se observă pe profilele
S 1/B-C (Pl. 6), S 1/D-A (Pl. 7), respectiv profilul S 1/C-D (vezi Pl. 6) unde stratul de
cultură lipsește complet.
În sectorul estic al S1, la adâncimi de cca. 0,20‒0,30 m au început să se observe aglomerări de materiale arheologice fragmentare (ceramică, piatră), și chirpici arși
la roșu, ce păreau să sugereze resturile unei locuințe de suprafață incendiate. Descoperirea, în sectorul central al S 1, a unui aliniament format din trei gropi de par (Cx 1, 2
și 3, vezi Pl. 5 și Pl. 7), respectiv a Cx 4, în sectorul nord-estic, confirma această presupunere. Am denumit locuința drept L 1 / 2019 și am început să îi conturăm rămăși-
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țele (Pl. 4/1A, B). Gradul de conservare al acestora era modest; nu am putut surprinde
aglomerări masive, compacte de materiale, ci doar zone cu foarte mulți chirpici mărunțiți (Pl. 8/1, 3), fapt ce îl punem pe seama bulversărilor cauzate atât de arăturile vechi
cât și de numeroasele rădăcini de copaci, acestea din urmă îngreunându-ne semnificativ eforturile.
Pentru a putea suprinde un sector mai mare din L 1/ 2019, am decis să extindem arealul cercetat spre sud printr-o nouă suprafață S 2, cu dimensiunile de 3 × 3 metri,
lăsând între cele două unități un martor stratigrafic cu o lățime de cca. 0,20 m. Nu neam putut extinde mai mult din pricina copacilor. Și aici am constatat aceeași situație
stratigrafică ca în S 1, resturile L 1/ 2019 fiind vizibile în sectorul de N al casetei.
În colțul SE al S 1 a fost conturată și excavată groapa Cx 5 (vezi foto parțial la
Pl. 8 /2), suprapusă de resturile locuinței L 1. Groapa a putut fi surprinsă și în cadrul
S 2; pentru a putea excava cât mai mult din ea am extins spre vest suprafața S 2 cu o
casetă de 1 × 1 m, până aproape de marginea platoului. În interiorul gropii nu am găsit
niciun fel de urme arheologice, analiza profilului indicând astuparea gropii la momentul construirii locuinței; pe profil am putut observa o altă groapă în interiorul Cx 5, anume Cx 6, pe care o interpretăm ca o groapă de par, fiind situată pe același aliniament
cu Cx 4, corespunzând lui Cx 1 din șirul vestic (Pl. 3).

4. L 1/2019
Întrucât, din pricina vechii alunecări de teren, nu ne-am putut extinde spre vest,
este greu de apreciat cât anume s-a putut întinde locuința dincolo de limitele suprafețelor de cercetare. Au existat doar două șiruri de gropi de par sau a mai existat și un
al treilea, spre est? E o întrebare la care nu se poate da un răspuns satisfăcător deocamdată. Cert este însă că – judecând după gropilor de par existente și distribuția resturilor,
noi am putut surprinde o suprafață aproximativ dreptunghiulară de cca. 21‒22 m2.
Judecând după diametrul gropilor, în cadrul structurii de rezistență a L 1 au
fost utilizate două categorii de stâlpi. Gropi precum Cx 1, Cx 3 sau Cx 4, cu diametre
de aproape 0,40 m și adâncimi de cca. 0,25 m de la conturare puteau să fi avut înfipte
în ele stâlpi cu diametre cuprinse între cca. 0,25 m și 0,30 m (trunchiuri tivite?). Așa
cum am observat la golirea gropilor, în Cx 1 și Cx 3 fixarea s-a făcut și cu ajutorul unor
bucăți mici de piatră locală. În schimb, groapa Cx 2, cu diametru și adâncime mult
mai redusă a ținut probabil un stâlp de dimensiuni reduse, cu rol secundar (vezi Pl. 7).
Între stâlpi a fost realizată o țesătură complexă de nuiele de lemn lutuită pe ambele părți, așa cum sugerează chirpicii arși cu amprente pe care i-am recuperat (Pl. 9/
3). În amestec au fost incluse și paie (Pl. 9/2, 4). S-a putut sesiza existența unei văruieli aplicată pe partea exterioară a pereților, fără îndoială cu rol estetic și de protecție
a peretelui (Pl. 9/5‒6).
În ce privește acoperișul locuinței, existența a (cel puțin) două aliniamente paralele de gropi de par, ca de altfel și forma rectangulară, sugerează că acesta a fost realizat cel mai probabil “în două ape”. Nu am observat urme semnificative de resturi lemnoase arse; în schimb, am putut constata existența în dărâmătură a unor cantități însemnate de cenușă de culoare alb-grizonată, foarte probabil provenită de la arderea unor
materii vegetale ușoare. Învelitoarea acoperișului trebuie să fi fost realizată din mate-
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riale vegetale aflate la îndemână, fără să putem aprecia exact dacă a fost vorba despre
paie, stuf sau alte tipuri de vegetație locală folosite în Antichitate.
Nu am surprins niciun fel de amenajări ale podelei. Aparent se călca direct pe
solul bătătorit.
În general, gradul de conservare al vestigiilor este unul modest. Aceasta însă nu
trebuie să surprindă, situații similare fiind observate și în cazul altor locuințe de suprafață din epocă2.
În ce privește amenajările interioare, am putut identifica, în zona central – sudică a S 1, rămășițele unei vetre de foc (Pl. 4/2‒3). Am putut surprinde doar partea inferioară (pământul ars la roșu, pe o adâncime de cca. 0,20 m). Din apropiere au mai fost
recuperate câteva resturi ce par să fi provenit de la lutuiala vetrei.
În ce privește groapa Cx 5, anterioară locuinței, ea este lipsită de materiale arheologice. Pare să fie vorba cel mai probabil de o groapă de împrumut.
Pe baza informațiilor recuperate și prezentate am încercat să facem o reconstituire la scară (evident idealizată) a locuinței (Pl. 9/1).

5. Materiale
Cu ocazia cercetărilor a fost recuperat un bogat material arheologic, constând
îndeosebi din fragmente de vase ceramice (Pl. 10, 11, 12, 13/21‒24). Ele au fost mărunțite atât de arăturile vechi, cât și de rădăcinile de copaci, astfel că din păcate nu am putut
găsi niciun vas întreg sau întregibil.
Fragmentele au aparținut unor recipiente de tradiție locală, lucrate manual. Am
găsit un singur fragment lucrat cu roata, de culoare cenușie, din burta unui vas (probabil o cană). Formele, ca de altfel și ornamentica, își găsesc numeroase analogii în ceramica secolelor secolelor 4‒3 îHr. Atrage atenția prezența unui vas-miniatură (Pl. 13/27).
Pe viitor, ceramica din locuință va fi analizată cu ajutorul bazelor de date, așa
cum am procedat cu materialele publicate din stațiunea de la Gănești – Tironu3, ceea
ce va permite discuții mai aprofundate prin comparație cu rezultatele obținute în cadrul altor obiective.
Obiectele de uz gospodăresc constau în două piese litice, anume o cute (Pl.
13/26) descoperită în groapa de par Cx 3, respectiv o altă piesă ce a fost utilizată pe
post de percutor (Pl. 13/25)4. Un interes deosebit prezintă un mic fragment de piatră
(gresie), pe suprafața căruia se observă o serie de incizii, amprenta unei frunze fosilizate (Pl. 13/29). Putea să fi ajuns cu totul accidental în perimetrul locuinței L 1, sau
să fi fost găsită în altă parte încă din Antichitate și adusă ca o curiozitate.
În ultima zi, împreună cu muncitorii, am realizat o cercetare de suprafață în
zona vechii alunecări de teren. Am putut recupera un număr foarte mare de fragmente
ceramice (majoritar atipice, puternic mărunțite), ca de altfel și trei piese mai deosebite:
două verigi din bronz (Pl. 13/30-31) și un vârf de săgeată din același material, de tip
“scitic” (Pl. 13/28).
2

Florescu, Florescu, 2005, p. 36-38; Teodor, 1999, p. 29.
Vezi Berzovan et alii, 2017.
4
Determinare făcută de către CS I dr. Vasile CHIRICA de la Institutul de Arheologie din Iași
căruia îi mulțumim pe această cale.
3
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6. Discuții
Apreciem că rezultatele sondajului efectuat sunt destul de încurajatoare în sensul în care am putut delimita existența unor complexe de locuire clare. Departe de a
fi complet distrusă, așa cum ne-am temut a fi, cetățuia de la Dobrovăț reprezintă un
obiectiv cu potențial care merită (și va fi) investigat pe parcursul următorilor ani.

7. Mulțumiri
Aducem mulțumiri ABA Prut-Bârlad pentru că ne-au pus la dispoziție
rezultatele scanărilor LIDAR din zona bazinelor râurilor Prut și Bârlad. Mulțumim
Asociației Culturale “Vatra Daciei” reprezentată de Valentin ROMAN și Florentina
ISTRATE pentru întreg sprijinul financiar și logistic fără de care această cercetare
nu ar fi fost posibilă.
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Pl. 1. 1. Spațiul carpato-dunărean și localizarea obiectivului;
2. Obiectivul pe harta topografică 1:25000 (1973).
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Pl. 2. 1. Dobrovăț-Cetățuia. Scanare LIDAR;
2. Dobrovăț-Cetățuia. Scanare LIDAR interpretată.
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Pl. 3. Dobrovăț-Cetățuia. Planul general al săpăturii.
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Pl. 4. Dobrovăț-Cetățuia. 1. A ‒ 1 B. Colaj foto cu resturile locuinței L 1/2019
(foto A. Berzovan); 2. A ‒ 2 B. Resturile vetrei locuinței L 1/2019 (foto A.
Berzovan); 3. A ‒ 3 B. Profilul vetrei locuinței L 1/2019 (foto A. Berzovan).
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Pl. 5. Dobrovăț-Cetățuia. 1. A, B. Cx 1, groapă de par, foto conturare;
2. A, B. Cx 2, groapă de par, foto conturare;
3. A, B. Cx 3, groapă de par, foto conturare.
Fotografii A. Berzovan, A. Voinescu (Berzovan).
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Pl. 6. Dobrovăț-Cetățuia. Profilele suprafeței S 1/2019 (A-B, B-C, C-D).
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Pl. 7. Dobrovăț-Cetățuia. Profilele suprafeței S 1/2019 (D-A).
Planurile complexelor Cx 1, Cx 2, Cx 3 (gropi de par).
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Pl. 8. Dobrovăț-Cetățuia. Aspecte din timpul cercetărilor (fotografii A. Berzovan, V. Roman, Fl. Istrate). 1. Aglomerare de resturi de vase ceramice in situ;
2. Cx 5, groapă; 3. Aglomerare de chirpici arși; 4. Cx 3, groapă de par, după golire.
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Pl. 9. Dobrovăț-Cetățuia. 1. Reconstituire artistică, idealizată, a arhitecturii și
aspectului locuinței L1/2019 (A. Berzovan); 2‒6. Fragmente de pereți
(foto A. Berzovan).
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Pl. 10. Dobrovăț-Cetățuia. Ceramică locală lucrată cu mâna din L1/2019.
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Pl. 11. Dobrovăț-Cetățuia. Ceramică locală lucrată cu mâna din L1/2019.
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Pl. 12. Dobrovăț-Cetățuia. Ceramică locală lucrată cu mâna din L1/2019.
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Pl. 13. Dobrovăț-Cetățuia. Diverse categorii de materiale. 21‒24. Ceramică
locală lucrată cu mâna din cadrul L 1/2019; 25. Percutor; 26. Cute; 27. Vas
miniatură din lut; 28. Vârf de săgeată din bronz de tip scitic; 29. Gresie cu
fosila unei frunze; 30‒31. Verigi din bronz.
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