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Abstract. The Dacian fortress from Ardeu is a historical monument known from the end of the
19th century. During the twentieth century, the attention paid to the complex in the mountains
south of Orăștie meant that only occasionally did it come to the researchers' attention.
At the end of the twentieth century, the antiques of Ardeu came back to attention due
to discoveries caused by the works on a stone quarry. Their emergence was followed by rescue
investigations, and later, from 2001 until today by a systematic investigation.
This work aims to mark an important moment of site research.
Keywords: Dacians, Transylvania, Dacian fortress, pottery, prehistory.

1. Introducere
Cetățuia de la Ardeu a atras atenția cercetătorilor începând din secolul al XIXlea1. Cu toate acestea, abia la începutul mileniului trei a fost cercetat cu mai multă intensitate2 și în același timp au fost valorificate prin publicare o parte din rezultatele cercetărilor. Amplasat în sudul Munților Apuseni, la marginea satului Ardeu, com. Balșa,
jud. Hunedoara, situl este compus din dealul numit de localnici Cetățuie, precum și dintr-o serie de terase dispuse la est și sud, până în lunca Văii Ardeului3. Deși au fost identificate materiale din mai multe epoci istorice, în epoca regatului dac a beneficiat de
amenajările cele mai complexe și a fost locuit cu cea mai mare intensitate (Fig.1)4.
Pe parcursul secolului XX, atenția acordată complexului din munții de la sud
de Orăștie a făcut ca doar ocazional să intre în atenția cercetătorilor. Un moment distinct al cercetării cetăţii dacice de la Ardeu îl reprezintă, fără nici o îndoială, sondajul
efectuat de Larisa NEMOIANU în anul 19735. Cele patru secţiuni şi patru casete de
1

Téglas, 1882; Téglas, 1885; Téglas, 1888; Ferencz, 2012a.
Despre etapele cercetărilor la Ardeu, vezi: Ferencz, 2012b; Ferencz, 2014, p. 118-121.
3
O descriere mai detaliată a sitului, la: Ferencz et alii, 2016, p. 265-267.
4
Perioadele din care datează descoperirile de la Ardeu, la: Ferencz et alii, 2016, 226, Fig. 2.
5
Nemoianu, Andriţoiu, 1975.
2
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Fig. 1. “Dealul Cetăţuie” de la Ardeu, cu indicarea componentelor sitului;
foto Zoltán CZAJLIK, prelucrare grafică I. V. Ferencz.
verificare6 nu au avut darul de a convinge în privinţa continuării cercetărilor, cu toate
că ele au oferit material divers şi interesant7.
În ultimii ani ai secolului XX antichitățile de la Ardeu au intrat din nou în atenție datorită unor descoperiri ocazionate de lucrările de amenajare ale unei cariere de
piatră. Semnalarea lor a fost urmată de cercetări de salvare, iar mai apoi, în anul 2001
a fost reevaluat potențialului sitului8, iar din 2002 și până astăzi de o investigare sistematică, pe baza unui proiect coerent9.
Lucrarea de față își propune să marcheze un moment important al cercetării
sitului, care până acum a rămas în mare parte inedit10. Este vorba de eforturile
întreprinse pentru salvarea unor părți de complexe și contexte afectate de lucrările de
extindere a carierei de piatră.

2. Contextul descoperirii
În toamna anului 1998, Călin HERȚA, pe vremea aceea angajat al muzeului
din Deva, la secția din Orăștie îndeplinea și funcția de profesor suplinitor la Școala
Generală din Balșa. Deplasarea frecventă între Orăștie și Balșa a creat oportunitatea
6

Nemoianu, Andriţoiu, 1975, p. 181.
Nemoianu, Andriţoiu, 1975; Ferencz, 2013.
8
Pescaru et alli, 2002.
9
Ferencz, 2012b.
10
Pescaru et alli, 2000.
7
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să întreprindă o serie de periegheze în zone de interes arheologic de pe teritoriul comunei.
Între ele s-a numărat și dealul Cetățeaua (sau Cetățuie) de la Ardeu unde funcționa o carieră a Direcției Județene a Drumurilor, care avea ca obiectiv exploatarea
calcarelor. Prin bunăvoința șefului punctului de lucru subinginerul Mihai TEMPEA
i-au fost prezentate fragmente ceramice și osoase provenite din lucrările de derocare.
S-a putut stabili că materialele arheologice respective se datează pe parcursul mai multor epoci istorice și că ele sunt specifice culturilor Coțofeni, Wietenberg și Otomani.
Însă cele mai multe dintre fragmentele ceramice aparțin civilizației dacice.
În interesul protejării vestigiilor arheologice, Mihai CĂSTĂIAN a sesizat conducerea Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva solicitând adoptarea unor măsuri
care să asigure siguranța monumentului.
Un an mai târziu, la începutul lunii octombrie 1999, M. Căstăian și C. Herța,
ajutați de Marcel MUNTEAN, au efectuat cercetări pe suprafața sitului. Cu acel prilej
s-a putut observa că în urma lărgirii drumului de acces spre carieră, în profilul vestic,
s-a delimitat conturul unei locuințe dacice, o vatră de foc și urmele unor gropi de stâlpi
(Fig. 2). Toate contextele menționate erau asociate cu material ceramic de factură dacică. Situația arheologică descrisă era amplasată în dreapta drumului tehnologic, pe care
se făcea accesul spre zona de exploatare, la o altitudine de aproximativ 390 m. Profilul
rupturii era orientat nord ‒ sud, iar întreaga excavație, cu o înălțime de cca. 2 m se întindea pe 10‒11 m lungime.

Fig. 2. Situație stratigrafică surprinsă în dreapta drumului tehnologic, pe care
se făcea accesul spre zona de exploatare; foto M. Căstăian.
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Fig. 3. Groapă conturată în dreapta drumului tehnologic, pe care se făcea
accesul spre zona de exploatare; foto M. Căstăian.
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Cu același prilej, pe cumpăna de apă (creasta) a Vârfului Cetățeaua, în ruptura
carierei, a fost observat un zid de piatră de origine locală legat cu mortar. De la baza
acestuia au fost recoltate fragmente ceramice de factură medievală, romană și post romană, dacice și din prima vârstă a fierului. Paramentul observat trădează existența pe platoul superior al Cetățuiei a unei fortificații medievale necunoscute, care-i conferă statutul de monument istoric.
Revenind în data de 10 octombrie 1999 la Ardeu a fost constatată distrugerea
locuinței dacice prin practicarea unui nou front de lucru, din întregul complex regăsindu-se parțial doar două gropi, probabil menajere cu materiale de factură dacică. Groapa 1 se păstra în mică măsură, în vreme ce groapa G2, cu profil piriform, cuprindea
cca. 1/3 din volumetria inițială (Fig. 3). Din conținutul acesteia pe lângă fragmente ceramice și oase au fost recuperate și fragmente dintr-un vas din tablă subțire din bronz.
Sumarul rezultatelor cercetărilor a fost consemnat în Cronica Cercetărilor
Arheologice din România11.

3. Descrierea materialelor arheologice
Ceramica descoperită în urmă cu două decenii este pusă în valoare cu acest prilej. Păstrând denumirea inițială a sectoarelor cercetate, așa cum a fost propusă de către
Mihai CĂSTĂIAN și Călin HERȚA, ele se grupează în două loturi. Primul dintre ele
cuprinde materialele provenind de pe culmea dealului, din sondajul denumit de autorii cercetărilor C1, în care a fost pus în evidență zidul fortificației medievale (Pl. I, II).
Pe biletele care însoțesc obiectele depozitate în pungi este specificată proveniența:
“Ardeu-Cetățeaua sector vestic (1998)”. Delimitarea unui sector “vestic” în cadrul
sitului s-a făcut cu intenția extinderii cercetărilor pe culmea dealului.
Cel de-al doilea lot cuprinde materialele arheologice însoțite de bilete cu mențiunea: “Ardeu-Carieră (05.10.1999)”. Ele provin de la baza dealului, din locul marcat
pe planul general (Pl. I) cu litera “L” (locuință dacică 1999, în legenda planului). Ceramica a fost recoltată din stratul arheologic, precum și din cele două gropi investigate
parțial.
3.1. Ardeu-Cetățeaua sector vestic (1998)
Lotul de materiale arheologice, provenit din acest punct este alcătuit, cu două
excepții (Pl. III/10, epoca bronzului și Pl. IV/6, perioada post-romană sau medievală),
din fragmente ceramice atribuite epocii dacice. Ceramica lucrată cu mâna (Pl. III/3,
7, 9, 11,13,14; Pl. IV/2‒5) are caracteristici extrem de apropiate în relație cu artefactele din aceiași categorie provenind din zona carierei. Repertoriul ornamental este restrâns și constă din brâuri crestate (Pl. III/4, 11), incizii oblice (Pl. IV/4) și crestături
pe buză (Pl. IV/4). Rețin atenția două fusuri provenite de la fructiere (Pl. III/15; Pl.
IV/1). Important în acest context este un fragment provenit de la un vas bitronconic,
cu buza scurtă, evazată. Acest tip de castron, de culoare cărămizie este confecționat
la roată, din pastă semifină, degresată cu nisip. Analogiile formale de care am dispus
provin din cetatea 1: terasa II, groapa 3, de la Ocnița12 și de la Arpașu de Sus13. Iar
11

Pescaru et alli, 1999.
Berciu, 1981, pl. 87/7.
13
Macrea, Glodariu, 1976, fig. 30/18.
12

343

Pl. I. Planul general al dealului Cetățeaua de la Ardeu, cu obiectivele cercetate
(desen M. Căstăian).
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Pl. II. Detaliu cu cercetările din “sectorul vestic” (platoul superior);
desen M. Căstăian.
factura artefactului ne îndeamnă să considerăm că acest fragment este fie o imitație
locală, fie reprezintă o formă mai puțin prezentă în olăria dacică.
Între materialele al cărui context stratigrafic nu se cunoaște, se disting două
fragmente aparținând categoriei fine, provenind probabil dintr-un kantharos (Pl. III/1),
respectiv dintr-o cană cu corp zvelt (Pl. III/2).
Majoritatea obiectelor etichetate ca provenind din “Sectorul vestic 1998” provin din apropierea zidului unei fortificații medievale și cele mai multe sunt specifice
epocii regatului dac. Ele au fost recoltate deasupra, dar și de o parte și de lângă ambele
paramente. Un singur fragment aparține evului mediu. O astfel de constatare poate să
indice faptul că ele provin din nivelul de construcție, iar cel de călcare era mai sus decât
cota păstrată a zidului.
Amestecul de artefacte dacice, cu fragmentul medieval sau post roman) și cel
preistoric pare să indice faptul că pentru amplasarea fundației, constructorii au excavat solul constituit din depuneri cu materiale dacice și preistorice. Autorii cercetărilor,
M. Căstăian și C. Herța, consemnau cu prilejul excavațiilor că ceramica descoperită
la baza zidului aparține unui număr mai mare de epoci istorice. Ei precizează prezența
unor fragmente din perioada “... medievală, romană și post romană, dacice și din prima vârstă a fierului”. Însă așa cum s-a văzut, o analiză mai atentă a stabilit preponderența olăriei dacice și prezența a doar două fragmente aparținând altor epoci (Pl. III/10,
epoca bronzului și Pl. IV/6, perioada post-romană sau medievală).
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Pl. III. Ceramică descoperită în sectorul vestic;
desene Cristian Constantin ROMAN; foto și
prelucrare grafică Adrian Cătălin CĂSĂLEAN.
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3.2. Ardeu-Carieră (05.10.1999)
Primul context din zona carierei de unde provin materiale arheologice stratigrafiate este poziționat între nivelul vetrei (notată V1), corelată unei locuințe de suprafață
(notată L1) și stratul vegetal. La o primă observație asupra materialului ceramic specific culturii Wietenberg se remarcă fragmentarea, detaliu aflat în strânsă legătură cu poziționarea acestuia într-un context secundar. Olăria de factură Wietenberg pot fi atribuite
tuturor celor 3 categorii ceramice de bază: fină (Pl. V/2, 4, 5, 8, 10, 11), semifină (Pl.
V/3, 7, 12, 13) și uzuală (Pl. V/6, 9, 14, 15). Din punct de vedere macroscopic, ceramica fină conține ca degresant nisip cu granulație mică, iar arderea, în general puternică, a fost efectuată atât în atmosferă oxidantă (Pl. V/4, 5, 8, 11), cât și reducătoare
(Pl. V/2, 10). Pereții recipientelor ceramice sunt atent neteziți (Pl. V/4, 5, 8) sau acoperiți cu un slip netezit (Pl. V/2) sau slip lustruit (Pl. I/10, 11). În cazul ceramicii semifine, degresantul utilizat este nisipul, amestecat cu pietricele (Pl. V/3, 7, 12) și doar
într-un caz, acestei asocieri i-au fost adăugate și fragmente ceramice pisate (Pl. V/13).
Cât privește tratarea suprafețelor, acestea sunt bine netezite (Pl. V/3, 12, 13) sau lustruite (Pl. V/7). Arderea a fost realizată într-o atmosferă reducătoare, rezultând suprafețe de culoare brun închis și negru-cenușiu. Din acest context stratigrafic provine și
o fusaiolă (G=39 gr; Ø=45 mm; h=24 cm; ØP=12,5 mm; Ø Pm=12,5 mm)14, confecționată dintr-o pastă fină, de culoare brun-cenușiu. Pe corpul piesei au fost sesizate 3
impresiuni circulare, de mici dimensiuni.
Repertoriul ornamental este format din: bandă incizată umplută cu impresiuni (Pl. V/2), incizii paralele superficiale (Pl. V/3, 4, 7), benzi unghiulare umplute cu
împunsături simultane (Pl. V/5), șiruri paralele, orizontale de impresiuni triunghiulare
(Pl. V/11), alveole pe buză (Pl. V/14), incizii oblice dispuse pe buză și umăr (Pl. V/15).
În ceea ce privește morfologia, deținem fragmente care provin de la recipiente cu buză
dreaptă, ușor evazată și gât cilindric (Pl. V/8), buză evazată (Pl. V/9), ușor invazată
(Pl. V/10), buză cu marginea oblică, ușor îngroșată (Pl. V/11), buză cu marginea evazată (Pl. V/12), buză evazată și umăr ascuțit, bine delimitat (Pl. V/13, 15), buză lobată
(Pl. V/14). Între formele ceramice identificate se remarcă două tipuri de castroane (Pl.
V/12, respectiv Pl. V/13, 15), primul cu analogii la Sibișeni15, Chintelnic16 și CerișorPeștera Cauce17, iar al doilea în descoperirile de la Micești18 sau Cerișor-Peștera Cauce19.
Având în vedere contextul stratigrafic al acestor materiale, discuțiile cu privire
la încadrarea cronologică are în vedere doar criteriul tipologic. Asocierea dintre formele identificate și majoritatea tehnicilor de ornamentare le plasează, cu două excepții,
în faza a III-a din dezvoltarea culturii Wietenberg. Notă discordantă fac fragmentele

14

Indicație metodologică: Mazăre, 2012, p. 110-125.
Boroffka, 1994, Taf. 121/5.
16
Boroffka, 1994, Taf. 29/4.
17
Luca et alii, 2005, pl. XVII/2,3; XXV/2; XXVI/3, XXXIII/5.
18
Bălan, 2014, pl. 26/1 (C.7/2009).
19
Luca et alii, 2005, pl. XVII/4.
15
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Pl. IV. Ceramică descoperită în sectorul vestic;
desene Cr. C-tin Roman; foto și prelucrare grafică A. C. Căsălean.
ilustrate în Pl. V/3, 7. Cu multă prudență ele pot fi atribuite grupului Balta Sărată20.
Încadrarea corectă din punct de vedere cronologic a acestui context stratigrafic
(marcat pe bilete prin sintagma: “De deasupra de vatră în dreapta”) este asigurată de
prezența fragmentelor ceramice dacice. Pentru a fi ilustrate, au fost selectate doar materialele tipice (buze, baze și profile reprezentative de “umeri”) precum și cele decorate.
Majoritatea materialelor ceramice sunt lucrate cu mâna (Pl. VI/2, 4, 5, 7), arse oxidant
(cărămiziu, brun deschis), dar se regăsesc și dintre cele confecționate la roată (Pl. VI/1,
3, 6). Prima categorie menționată include fragmente ceramice, la care se constată o
netezire superficială, cu denivelări, a suprafețelor ceramice, cu excepția unui fragment
ceramic din pastă semifină, de culoare negru-cenușiu (la exterior), respectiv cărămiziu
20

Puncte de vedere recente exprimate pe această temă: Popa, 2005, p. 118-125; Tincu, 2010.
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(la interior) (Pl. VI/7). Pereții acestui fragment ceramic păstrează la exterior urmele
unui slip puternic lustruit, iar la interior se observă o bună netezire. Aspectul general
sugera, încă de la momentul descoperirii, existența în cadrul produselor olăriei dacice
de la Ardeu, prezența unei categorii ceramice mai timpurii (secolele II‒I îHr). Fragmentele lucrate la roată aparțin, în exclusivitate categoriei fine, cromatica pereților exteriori fiind cenușiu și cărămiziu. Pereții exteriori sunt acoperiți cu un slip lustruit, păstrat satisfăcător.
Între forme se poate distinge cu siguranță o fructieră cu buza lățită (Pl. VI/6),
cu analogii tipologice la Arpașu de Sus21 sau Slimnic22, datate în faza clasică din periodizarea evoluției ceramicii dacice.
Materialul ceramic dacic din stratul arheologic, poziționat stratigrafic până la
nivelul vetrelor, este bogat reprezentat atât la nivel tehnologic cât și în ceea ce privește repertoriul formelor și al ornamentelor. Materialul selectat cuprinde și pentru această
secvență stratigrafică, cele două categorii de bază: ceramica lucrată cu mâna (Pl. VI/
8‒13, 15‒17, 19‒22) și cea lucrată cu roata (Pl. VI/14, 18, 23). În cazul celei dintâi,
degresantul utilitar este nisipul cu diverse granulații în amestec cu cioburi pisate. Cu
excepția unui fragment negru-cenușiu (Pl. VI/21), culorile celorlalte fragmente sunt
nuanțe de cărămiziu (Pl. VI/8‒10, 12) și brun (Pl. VI/11, 15, 19, 20, 22). Ceramica
lucrată la roată aparține categoriei fine și este cenușie (Pl. VI/18) și cărămizie (Pl. VI/
14, 23). Suprafețele artefactelor ceramice prezintă un slip lustruit, desprins pe zone
extinse raportat la suprafața fragmentului ceramic (Pl. VI/23) sau sunt bine netezite
din modelare (Pl. VI/14, 18).
Din gama morfologică se disting un număr redus de recipiente: cană (Pl. VI/
23), cană cu toartă supraînălțată (Pl. VI/16), vas probabil bitronconic cu buza evazată
(Pl. VI/19) și vas de provizii cu buza evazată (Pl. II/21).
Citarea unor corespondențe tipologice în cazul fragmentelor ceramice cu reconstituiri prin profile este superfluă, cu excepția fragmentului ilustrat în Pl. VI/23 cu analogii la Ocnița23 și Slimnic24, în contexte reprezentative pentru faza clasică a olăriei
dacice. În ceea ce privește repertoriul ornamental sunt prezente fascicolele realizate
cu pieptenele (Kammstrich) (Pl. VI/8, 9, 12), șiruri de incizii (Pl. VI/10), linii în val
încadrate de benzi orizontale (Pl. VI/14), incizii superficiale, realizate după ardere (Pl.
VI/13) și brâuri alveolate (Pl. VI/11).
Cel de al doilea lor de materiale cuprinde o varietate mai mare de piese. În acest
caz, cantitatea ceramicii preistorice este mai mare, în raport cu cea recoltată de pe culmea dealului. Între fragmentele identificate tipologic se sunt prezente doar cele din
epoca bronzului. Din punct de vedere cultural ele pot fi încadrate culturii Wietenberg,
numai două dintre ele ar putea să aparțină grupului cultural Balta Sărată.
Ceramica dacică este preponderentă. Deși varietatea tipologică nu este foarte
mare, formele identificate sunt tipice și își găsesc analogii în spațiul intracarpatic și nu
21

Macrea, Glodariu, 1976, fig. 33/5; 35/13,16; 36/2.
Glodariu, 1981, fig. 49/2 (Gr. 5, fragment de fructieră, de culoare neagră, lucrat cu mâna).
23
Berciu, 1981, pl. 15/4 (nivel IIa).
24
Glodariu, 1981, fig. 38/9 (Sb. 11).
22
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Pl. V. Ceramică descoperită în dreapta drumului tehnologic, pe care se făcea
accesul spre zona de exploatare; desene Cr. C-tin Roman;
foto și prelucrare grafică A. C. Căsălean.
numai.
Spre deosebire de componența lotului provenind din “sectorul vestic”, la baza
dealului pare că lipsesc materialele medievale sau post romane. Acest fapt poate indica
faptul că acel loc nu a fost locuit în evul mediu. Observația restrânge aria habitatului
în acea perioadă.
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Pl. VI. Ceramică descoperită în dreapta drumului tehnologic, pe care se făcea
accesul spre zona de exploatare; desene Cr. C-tin Roman; foto și prelucrare
grafică A. C. Căsălean.
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4. Concluzii
Cercetarea din care au rezultat artefactele prezentate a avut un caracter foarte
restrâns, motiv pentru care nu au rezultat planuri stratigrafice. Situația arheologică poate
fi doar intuită, pe baza fotografiilor (Fig. 2‒3) și a însemnărilor autorilor cercetării. Iar
imaginile fotografice conturează mai mult sectorul aflat la baza dealului, pe drumul de
acces în carieră, loc în care erau prezente mai multe complexe. A fost observat profilul
unei locuințe de suprafață, probabil cu structură pe stâlpi din lemn. O vatră a cărei relație cu locuința respectivă nu este suficient de clară, a fost și ea identificată (Fig. 2).
Și tot în aceeași perioadă se datează și cele două gropi care se conturau, cu claritate
în profilul drumului (Fig. 3).
Din păcate, pe baza artefactelor pe care le-am avut la dispoziție nu putem să
restrângem datarea generală a orizontului de locuire dacic. Numai un singur fragment
trădează caracteristici care ar argumenta o datare la sfârșitul secolului al II-lea sau la
începutul ultimului secol al erei precreștine. Dar caracteristicile celor mai numeroase
sugerează o datare mai târzie, la sfârșitul secolului I îHr și mai ales pe parcursul secolului I dHr.
Cu toate acestea este de remarcat caracterul unitar al caracteristicilor ceramicii dacice din ambele loturi.
Se poate observa și faptul că între obiectele descrise lipsesc materiale romane,
Coțofeni, Otomani și din prima epocă a fierului. Astfel de obiecte au fost semnalate
prin cercetarea perieghetică întreprinsă de C. Herța. Locuirea la Ardeu în toate acele
perioade va putea să fie evidențiată prin extinderea cercetărilor sistematice.
*
* *
This work was supported by a grant of Ministry of Research and Innovation, CNCSUEFISCDI, project number PN-III-P4-ID-PCE-2016-0353, within PNCDI III.
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