
Editura MEGA
Cluj‑Napoca

2022

Cetăţi traco-getice
pe teritoriul Moldovei anterioare  

epocii Burebista–Decebal

Editor:
Alexandru Berzovan

Adrian Constantin Florescu

A C A D E M I A  R O M Â N Ă  F I L I A L A  I A Ș I 
I N S T I T U T U L  D E  A R H E O L O G I E



Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
FLORESCU, ADRIAN CONSTANTIN
Cetăţi traco-getice pe teritoriul Moldovei anterioare epocii Burebista-Decebal / Adrian Constantin 
Florescu; ed.: Alexandru Berzovan. – Cluj-Napoca: Mega, 2022
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-020-435-0
I. Berzovan, Alexandru (ed.)
902
94

DTP şi copertă: 
Editura Mega

Redactor:
Simina Baumgarten

© Alexandru Berzovan, 2022

Editura Mega | www.edituramega.ro
e-mail: mega@edituramega.ro

Lucrare apărută în cadrul proiectului  
La hotarele Marii Stepe. Topografia și arheologia cetăților epocii fierului 

din spațiul est-carpatic (sec. 5–3 î.Hr.),  
cod PN-III-P1-1.1-PD-2019-0703, din cadrul PNCDI III.



CUPRINS

Cuvânt înainte 11

În loc de introducere. Adrian Constantin Florescu și marile cetăți de pământ ale Epocii Fierului 
din spațiul est-carpatic 13

CETĂŢI TRACO-GETICE PE TERITORIUL MOLDOVEI 
ANTERIOARE EPOCII BUREBISTA–DECEBAL

I. Introducere 29

II. Cetăţile de tip hallstattian de pe teritoriul Moldovei în problematica civilizaţiei traco-getice 33

III. Repertoriul cetăţilor de tip hallstattian semnalate pînă în prezent pe teritoriul Moldovei 43

IV. Cetăţile de tip hallstattian de pe teritoriul Moldovei în contextul culturii materiale a tracilor 
carpato-dunăreni sau Cetatea de tip hallstattian – componentă definitorie indispensabilă a 
civilizaţiei traco-getice, în prima epocă a fierului 63

V. Sistemul de fortificaţie hallstattian traco-getic în contextul civilizaţiilor învecinate: illiră, celtică, 
germanică 73

VI. Relaţiile între elementele componente ale sistemului de fortificaţie de tip hallstattian. Încercare 
de identificare a „principiilor teoretice” pe care se fondează raportul constant între elementele 
componente ale sistemului de fortificaţie hallstattian, la profilul şi dimensiunile iniţiale 79

VII. Destinul istoric al cetaţii de tip hallstattian şi eflorescenţa formelor clasice ale civilizaţiei  
geto-dacice. Tipul de cetate specific epocii Burebista-Decebal în confruntare cu tipul hallstattian 109

VIII. Concluzii. Aportul cercetării sistemului de fortificaţii de tip hallstattian la cunoaşterea 
civilizaţiei traco-getice. Unele observaţiuni şi ipoteze asupra cunoştintelor tehnico-ştiinţifice  
la traco-geţi în mil. I î.e.n. 129

Epilog. Cetatea Cotnari–Cătălina în lumina noilor cercetări 135

Bibliografie 143

Planșe 147



CUVÂNT ÎNAINTE

Publicarea acestei importante monografii izvorâtă din pana arheologului marcant Adrian 
Constantin Florescu este remarcabilă din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, aduce un 

omagiu operei de o viață și, prin urmare, personalității unui arheolog care a murit prea devreme, 
aducând la lumină rezultatele anilor săi de cercetare privind cetățile getice din Moldova, acum, la 
mai bine de 40 de ani de la finalizarea manuscrisului. 

Dar nu doar respectul pentru munca autorului, care a reușit să își lase amprenta ca arheolog de 
mare valoare atât în Iași, cât și în întreaga Moldovă în vremuri dificile și într-un mediu complex, 
l-a determinat pe editor să publice această carte după atâția ani, ci, mai ales, importanța științifică 
pe care o are și astăzi această lucrare, în ciuda prezenței în conținutul ei a unor opinii care astăzi nu 
mai sunt de actualitate. Lucrarea reprezintă o etapă importantă în studiul cetăților din faza „getică” 
a epocii fierului din această regiune, despre care știm încă prea puțin: de exemplu, cum să numim 
locuitorii de atunci din această regiune istorică, care ne sunt cunoscuți doar prin reflecțiile lor în 
vestigiile arheologice?

Faptul că acest ecou de altădată se poate auzi acum, că această importantă contribuție la cer-
cetarea arheologică poate fi acum prezentată, se datorează eforturilor colegului nostru Alexandru 
Berzovan, care a reușit să recupereze textul și cele câteva anexe încă verificabile din arhivele noastre 
și să le aducă în forma actuală. A fost, din toate punctele de vedere, omul cel mai potrivit pentru 
această sarcină, într-un fel, cazul ideal al proverbialului om potrivit la locul potrivit. De când s-a 
mutat peste Carpați pentru a-și contura viitoarea viață profesională în Moldova, s-a dedicat cerce-
tării vestigiilor din Epoca Fierului din această regiune. Propriile sale interese de cercetare, pe care 
le oferă cititorului acestei cărți în epilogul anexat, se suprapun astfel cu cele pe care Florescu le-a 
urmărit în anii ’70. Cărțile au „destinul lor” este o vorbă banală, însă în acest caz este foarte potrivită. 
În introducere, Al. Berzovan ne oferă o perspectivă interesantă asupra acestui „destin”, care a ajuns 
acum la un final fericit, deși târziu. Nu putem decât să-l felicităm pe editor pentru angajamentul său 
față de istoria cercetării și, prin urmare, față de viitorul cercetării arheologice din această regiune.

Alexander RUBEL
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I.  
INTRODUCERE

Îndelungata perioadă, care precede Latène-ul clasic, carpato-dunărean, nu a durat monumente în 
piatră. S-ar părea, deci, că spiritul creator traco-getic, atît de fecund în cele mai diverse domenii 

de civilizaţie, n-ar fi manifestat vreo predilecţie pentru construcţiile de caracter monumental, igno-
rîndu-le cu totul. Și totuși, o asemenea apreciere este departe de a corespunde adevărului istoric, 
fiind determinată doar de simple aparenţe. 

Nu mai constituie actualmente o simplă ipoteză și nici vreo noutate senzaţională faptul că urba-
nismului are tradiţii la traco-geţi, încă de la începutul ultimului mileniu, reprezentat în forma oppi-
dană. Mărturii autentice, în acest sens, sînt ilustrate de acele cetăţi de pămînt, cu val și șanţ, înde-
plinind funcţia unor centre militar-politice, chiar dacă sub aspectul edilitar nu au nimic comun cu 
trăsăturile civice unei așezări urbane. 

Actualmente, ele se prezintă delimitate doar de valuri cărora intemperiile îndelungatelor vremi 
le-au anihilat treptat monumentalitatea de odinioară, aducîndu-le la forma și dimensiunile actuale: 
un morman de resturi ale unui ansamblu a cărui imagine s-a șters, dispărînd în adîncurile trecutului.

Investigaţia arheologică, desfășurată intens în ultimele decenii a permis, pînă în prezent, acu-
mularea unui bogat și valoros material faptic, conţinînd suficiente elemente necesare reconstitui-
rii imaginii acestor edificii. Se conturează astfel implicit, mărturii uimitoare asupra gradului înalt 
de cunoștinţe pe care le posedau traco-geţii, cu multe secole înaintea epocii Burebista-Decebal, în 
domeniul tehnicii de construcţii. 

Edificii grandioase realizate într-o ingenioasă îmbinare de lemn și pămînt, la care se adaugă une-
ori piatra, în sensul unor principii foarte riguros respectate, avînd la bază un volum de cunoștinţe 
tehnice, obţinute empiric, amplificate, îmbunătăţite și transmise de la o generaţie la alta. 

Chiar dacă am admite pentru primele începuturi unele contribuţii din aria anumitor civilizaţii 
mai înaintate, ca aceea miceniană sau poate, eventual, din aria civilizaţiilor Orientului est-medite-
raneean, aceste influenţe au fost prelucrate în mod creator, îmbunătăţite cu o experienţă proprie, 
împlinindu-se astfel, o concepţie originală.

Abordînd tema Cetăţi traco-getice pe teritoriul Moldovei anterioare epocii Burebista-Decebal, 
ne-am propus relevarea unor aspecte ale civilizaţiei carpato-dunărene din ultimul mileniu dinaintea 
erei noastre, nebănuite pînă în prezent.

Studierea sistemului de fortificaţie de tip hallstattian nu se limitează la pătrunderea în concepţia 
genisticii traco-getice din epoca respectivă, aceasta rămînînd doar pe un plan secundar. 

Valul, delimitînd în exclusivitate cetatea, a fost realizat cu un scop, prin excelenţă, defensiv. Dar 
construirea sa, cu soluţii de amplasare din cele mai diverse, de la caz la caz, impuse de particularită-
ţile terenului, are la bază un preţios volum de cunoștinţe tehnice, ţinînd seama de raportul constant 
între multiplele sale componente. 

Întrezărind aceste principii, rezultat al unei seculare experienţe, chiar în liniile cele mai gene-
rale, obţinem, totodată, fondul documentar necesar reconstituirii cît mai fidele a imaginii edificiului 
în cauză. 
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Așadar, reconstituirea nu poate fi considerată, în acest caz, produsul unei imaginaţii mai bogate 
sau mai limitate, o chestiune de bun simţ, ci, în primul rînd, o problemă de interpretare stratigrafică, 
bazată pe sesizarea și explicarea fiecăruia din elementele semnalate în structura interioară a valului, 
prilejuite de o anume secţiune dată. 

Acumularea materialului faptic necesar impune o îndelungată perioadă de investigare în teren, 
dispunînd de o puternică bază materială. 

Lucrarea pe care o prezentăm fructifică rezultate cercetărilor întreprinse în cîteva cetăţi de tip 
hallstattian din Moldova, ca acelea de la Cotnari, Stîncești și Moșna. Totodată, avem în vedere și 
materialul documentar prilejuit de cercetările efectuate în cetăţile traco-getice de tip hallstattian din 
celelalte zone ale spaţiului carpato-dunărean. 

Dispunînd de o bază materială suficientă, investigarea obiectivelor amintite, eșalonată pe 
o perioadă îndelungată, a înlesnit un preţios fond documentar, permițînd pătrunderea într-un
domeniu important al civilizaţiei traco-getice ca acela al tehnicii de construcţie, amplificîndu-i 
astfel, valoarea. 

Nu este locul să prezentăm aici concluziile în toate detaliile, dar, pentru o apreciere a valorii rezul-
tatelor, vom menţiona doar cîteva aspecte cunoscute sau, mai bine-zis, chiar nebănuite pînă în prezent, 
din patrimoniul civilizaţiei traco-getice, chiar dacă unele ar avea, pentru moment, un caracter ipotetic.

Existenţa unui sistem de măsurare sexagesimal la traco-geţi, cunoașterea proprietăţilor geoteh-
nice ale pămînturilor pe cale empirică, folosite la construirea valurilor și, de aici, realizarea judici-
oasă a pantelor valului, dîndu-le înclinarea de unghiuri de anumite valori – excelent calculate! – care 
să contribuie atît la eficienţa defensivă, cît și la asigurarea stabilităţii1.

Ar părea temerară ipoteza că pentru constructorii cetăţilor de la Cotnari, Stîncești și Moșna, din 
Moldova, sau Sighetul Marmaţiei, din Transilvania, folosirea relaţiilor dintre laturile și unghiurile 
triunghiului dreptunghic fonda soluţiile tehnice adoptate în vederea asigurării stabilităţii valurilor 
după natura terenului. 

Există suficiente indicii în sensul chiar al utilizării de către traco-geţi a unui modul unghiular, 
rezultat din divizarea sexagesimală a unghiului drept (90°).

Este inutil să mai atragem atenţia asupra contribuţiilor pe care le aduc datele menţionate, chiar 
dacă pentru moment atrag anumite rezerve, la cunoașterea gradului înalt de dezvoltare al civilizaţiei 
traco-getice destul de îndepărată în timp de epoca Burebista-Decebal.

§

Cercetarea în teren a obiectivelor fortificate de tip hallstattian necesită o perioadă de timp înde-
lungată, o puternică bază financiară și un mare potenţial uman2, în vederea obţinerii materialului 
faptic necesar, care să înlesnească un minim de concluzii.

De asemenea, obiectivele din această categorie impun o metodă de cercetare specifică, spre deo-
sebire de așezările deschise – obiective cu o locuire intensă sau necropole, determinată de particu-
larităţile lor:

1. densitatea redusă a stratului arheologic;
2. dimensiunile enorme ale elementelor de fortificaţie specifice, valul cu șanţul adiacent.
Aceste două trăsături impun, de la bun început, abordarea unor zone cît mai întinse prin secţiuni 

cît mai lungi (uneori cu valori de peste 900 sau chiar 1000 m), care să afecteze uniform, asemeni unei 
reţele, întreaga incintă3.

1 Ideea a fost preluată cu probabilitate din normativele tehnice privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la 
umezire (proiectare, execuţie și exploatare) (B.M). 
2 Constatări la fel de valabile și astăzi (A.B.)
3 În perioada în care a scris și a cercetat A. C. Florescu, arheologii din România încă nu dispuneau de metoda prospecțiunilor 
geomagnetice, așadar soluția propusă apare a fi cât se poate de justificată din punct de vedere metodologic (A.B.).
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Desigur, tema centrală în cadrul cercetării rămîne aceea a urmăririi în mod constant a raportu-
lui stratigrafic dintre elementele de fortificaţie, în primul rînd valul și resturile de locuire. De aici, 
rezultă necesitatea repetării secţionării valului în vederea surprinderii unei situaţii stratigrafice, cît 
mai concludente pentru edificarea unui cadru cronologic cît mai precis cu putinţă. Într-o asemenea 
situaţie, datele edificatoare nu pot fi împlinite decît abia la capătul unei perioade reprezentînd cîţiva 
ani de cercetare.

Alteori, structura valului prezintă elemente destul de friabile (lucrări de zidărie fără mortar sau 
cu mortar slab, urme de material lemnos aflat într-o precară stare de conservare) impunînd cercetă-
torului respectiv o metodă complexă de investigare, în sensul că pe măsură ce se degajează anumite 
complexe (este vorba de complexe de tipul acelora menţionate mai sus din structura valului) să fie 
realizate lucrări de protecţie și conservare preliminară, asigurînd continuitatea prospeţimii strati-
grafice de la o campanie la alta. Un asemenea fapt, este impus de necesitatea observării și interpre-
tării cît mai judicioase a materialului faptic, atît în amănunt, element cu element, cît și în ansamblu. 

În privinţa metodelor specifice de cercetare este de amintit obiectivul de la Cotnari – Cătălina, 
unde dificultăţile de investigare au fost compensate de valoarea rezultatelor a căror apariţie a fost mai 
mult sau mai puţin tardivă. Aici s-a evidenţiat importanţa extinderii cercetărilor în obiectivele forti-
ficate de tip hallstattian, a căror investigare ne dezvăluie aspecte cu totul deosebite în privinţa gradu-
lui de dezvoltare a civilizaţiei traco-getice. În această accepţiune, valul rămîne „o arhivă inepuizabilă 
de documente” referitoare la cuantumul cunoștinţelor tehnice în domeniul „știinţelor aplicate”.




