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ZARGIDAVA ȘI TAMASIDAVA. 
REFOLOSIREA SISTEMULUI DE FORTIFICAȚIE 

DIN PREISTORIE ÎN ANTICHITATE 
 
 

George-Dan Hânceanu* 
 
 
* Complexul Muzeal Național Neamț; georgehanceanu@yahoo.com 
 
 
Abstract. According to the map (2nd century AD) of ancient cartographer Ptolemy1, on the left 
bank of the Siret River were located three large Geto-Dacian fortresses. Of these, two are closer 
(Zargidava and Tamasidava), both in Bacău county, RO. They are located on the territory of 
Brad (Negri commune) and Răcătău de Jos (Horgeşti commune). The Dacian fortress of Brad 
is positioned on the southwest side of the village, on the left terrace of Siret, halfway between 
the cities Bacău and Roman. The fortified settlement was investigated by Vasile URSACHI 
through 20 trenches, excavated between 1963‒'83 and another 14 open between 1984‒2004. 
Although inhabited since the Neolithic era (Precucuteni culture), the first fortification on the 
La Stâncă plateau belonged to the Bronze Age community (Monteoru culture, phase I C2-I) 
and consisted of a ditch and a rampart, which separated a perimeter from the rest of the terrace. 
The same fortification was reused during the first Iron Age, as evidenced by the river stones 
added on top of the rampart. The same fortified area was used in the first two levels of Dacian 
dwelling (4th‒2nd centuries BC), but without major importance, houses being built on the de-
fense rampart, which in some places flattened. Only in the third level of Dacian inhabitation 
on the acropolis (at the middle of the 1st century BC) can one observe the construction of a new 
strong, fortification, consisting this time of a defense ditch, doubled by an adjacent wooden 
construction. The ditch preserved the dimensions of the perimeter of the first prehistoric forti-
fication (destroying the traces of the old fortifications), being trapezoidal in shape with a maxi-
mum opening of 56 m and a depth of 10 m. Located on the left bank of the Siret the fortress of 
Răcătău is positioned on a terrace edge, with maximum visibility over the surroundings, domi-
nating the Siret valle. In the 42 trenches on the acropolis and in the civil settlement, opened 
in 36 archaeological campaigns (between 1968‒'96), were found by V. Ursachi and Viorel 
CĂPITANU the majority of the important features, as well as the fortification elements of the 
dava (ditch and rampart), some reused (ditch from the Bronze Age reused in ancient times, sit-
uation similar to that from Brad). The inhabitation of the acropolis begins from the Bronze Age, 
continues through the first Iron Age (Hallstatt), followed by four Dacian levels, between the 
4th century BC‒early 2nd century AD. The Bronze Age fortification did not cover the entire 
acropolis, but it was well arranged and resistant, being reused in the Hallstatt period, but with-
out changes or improvements. For the Dacian levels from the 4th‒2nd centuries BC the same 
situation of the ditch is preserved, only the palisade disappears, and the rampart is neglected 
(dislocated and scattered stones), some household pits being dug right on its surface. Overall, it 
can be seen that each of the two fortresses on the Siret had two main components (rampart and 
adjacent ditch), to which is added almost invariably a palisade, located on the rampart, which 

                                                      
1 Ptolemy, 2006, I, p. 325. 
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differs from one case to another, depending on the terrain configuration and the efficiency of 
the defensive system2. 
 
Keywords: fortress, fortification, civil settlement, defense ditch and rampart, palisade. 
 
 

Spațiul est-carpatic era considerat în Antichitate ca fiind locuit de triburi bar-
bare, denumite astfel în izvoarele scrise de istoricii greco-romani. În general, popula-
țiile care nu vorbeau limbile greacă și latină nu erau incluse în sfera de cultură și civi-
lizaţie greco-romană, iar arealul de locuire era denumit Barbaricum. Geto-dacii, ramură 
a tracilor nordici, menționați în documente încă de la Herodot, în Istorii (secol V îHr)3 
şi până la Iordanes, în Getica (secol VI dHr)4, locuiau în cetăți (davae)5 şi aşezări for-
tificate. 

De altfel, în literatura de specialitate termenii de referință sunt cei de fortifi-
cație (o cetate de piatră cu rol de reședință și funcție militară) și de așezare întărită 
(construcție defensivă constituită din val, șanț și palisadă de lemn cu pământ, care inclu-
dea și spații de locuit). Ambele structuri puteau avea la bază întărituri mai vechi, refo-
losite și îmbunătățite. 

1. Generalități 
Davele erau locuite, în majoritatea cazurilor, de tagma militară şi religioasă, în 

interiorul acestora fiind piețe pavate, palate şi sanctuare. În paralel, perimetrul din preaj-
ma cetăţilor era locuit de populaţia dacică (stabilită în așezarea civilă, deschisă), ai 
cărei membri aveau acces pe timpul zilei în acropolă, îndeosebi pentru piaţa internă 
(comerţ, meşteşuguri).  

Contemporane cu davele de pe terasa superioară a Siretului, Brad/Zargidava, 
Răcătău/Tamasidava (județul Bacău) și Poiana/Piroboridava (județul Galați), au fost 
cetățile de pe Trotuș, de la Tisești/Utidava (Tg. Ocna) (punctul Titelca)6 și Moinești 
(punctul Cetățuie)7, ambele din județul Bacău și de pe valea Bistriței, de pe vârful Cozla 
(pe culmea aflată la nord de oraș) și de la Bâtca Doamnei (pe culmea situată la sud-vest 
de oraș)8. Totodată, semnalăm și aşezările civile, unele din preajma cetăților, altele for-
tificate, descoperite și cercetate la Calu-Piatra Şoimului (punctul Dealul Horodiștea),  

                                                      
2 An extended version of this study with several explanatory plates is being published in English 
in the volume Vasile DIACONU (ed), Social energies and strategies. Fortifications and forti-
fication systems at the Eastern Carpathians, Ed. Constantin Matasă, Piatra Neamț, 2021. 
3 Herodot, IV, 93, 94, 118; V, 3, 4. 
4 Iordanes, 39, 67, 69-71, 73. 
5 Termen utilizat îndeosebi pentru perioada secolelor I îHr‒I dHr, atunci când respectivele cetăți 
ating un nivel de maximă dezvoltare și înflorire, etapă cunoscută în literatura de specialitate 
și sub denumirea de "epoca clasică dacică". 
6 Nițu, Zamoșteanu, 1959, p. 375-382; Căpitanu, Ursachi, 1996, p. 116. 
7 Căpitanu, Ursachi, 1987, p. 53-69; Căpitanu, Ursachi, 1988, p. 88. 
8 Gostar, 1965, p. 137-149; Gostar, 1969a, p. 93-104; Gostar, 1969b, p. 9-22, fig. 2-35; Florescu, 
1971, p. 103-118; Mihailescu-Bîrliba, 1984, p. 21-25; Drăgotescu, 1994, p. 243-259; Ursachi, 
2011a, p. 162-186; Sanie, 2011, p. 386-392. 
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județul Neamţ9 și Dumbrava-Ciurea (punctul La Căprărie)10, județul Iași. 
Cetățile dacice nu au apărut brusc (în secolele VI‒V îHr), fiind o continuare a 

vechilor fortificații din hallstattul timpuriu și mijlociu, din complexele culturale de tip 
Corlăteni-Chișinău, Grănicești, Cozia-Brad-Saharna-Solonceni și Basarabi-Șoldă-
nești ale spațiului carpato-nistrean. În altă ordine de idei, evoluția davelor din spațiul 
est-carpatic nu este singulară, fiind un element component al complexelor culturale a-
mintite și trebuie privit în ansamblu, rutele și mărfurile comerciale fiind asemănătoare 
celor din arealele învecinate, de pe malurile Nistrului și Tisei11. 

Potrivit hărţii (secolul II dHr) cartografului antic Ptolemeu12, pe malul stâng al 
Siretului erau poziționate trei mari cetăţi geto-dacice, amintite anterior. Dintre acestea, 
două sunt mai apropiate (Zargidava și Tamasidava) și constituie, în linii generale, tema-
tica articolului. Investigațiile de pe teren, din a doua jumătate a secolului al XX-lea, au 
permis identificarea şi cercetarea aproape exhaustivă a siturilor. Acestea se află pe teri-
toriul localităţilor Brad (comuna Negri) și Răcătău de Jos (comuna Horgeşti), ambele 
în județul Bacău. Descoperirile arheologice sunt spectaculoase şi de o importanţă aparte 
privind activitățile vieții cotidiene, relaţiile dintre comunităţile locale, dar şi cu repre-
zentanții Imperiului Roman. Întrucât tematica articolului este legată de sistemul defen-
siv nu dorim să reluăm informațiile deja publicate de autorii săpăturilor în revistele de 
specialitate13 și în monografii14, urmărind, mai degrabă, o sintetizare a datelor, dublată 
de o comparare a sistemelor de apărare și argumentarea ideilor prin imagini foto, unele 
inedite15. 

2. Scurtă analiză a cetăților și a sistemului defensiv 
Fiecare din cele două cetăți va fi analizată după aceleași criterii: prezentare 

istoricului cercetării, descrierea sistemului defensiv antic, cronologie și evoluție (refo-
losirea fortificației preistorice), similitudini-diferențieri între sistemele defensive ale 
celor două cetăți antice și comparații cu alte sisteme de apărare din Moldova și alte 
spații învecinate.  

2.1. Brad, comuna Negri, județul Bacău (punctul La Stâncă) 
2.1.1. Istoricul cercetărilor  
Situl a fost identificat în anul 1962 prin cercetări de suprafaţă. În anii 1963‒'64 

săpăturile sistematice au fost conduse de Alexandru VULPE (Institutul de Arheolo- 
                                                      
9 Vulpe, 1941, p. 13-68. Cercetările sistematice din așezarea fortificată, începute de Radu 
VULPE (1935, 1940), au fost reluate în anii 1973‒'75 de un colectiv nemțean compus din spe-
cialiștii Ştefan CUCOŞ, Silvia MARINESCU-BÎLCU şi Virgil MIHAILESCU-BÎRLIBA (re-
zultate inedite). Drăgotescu, 1994, p. 243-259.  
10 Sanie, Sanie, 1973, p. 61-92; Sanie, Sanie, 2011, p. 393-424. 
11 Ursachi, 2007, p. 43-48; Ursachi, 2011b, p. 281; Ursulescu, 2017, p. 133. 
12 Ptolemeu, III, 10, 8. 
13 Materiale publicate în peste 150 de articole (a se vedea bibliografia autorilor R. Vulpe, Eca-
terina DUNĂREANU-VULPE, Silvia TEODOR, V. Căpitanu și V. Ursachi). 
14 Ursachi, 1995, p. 9-590; Vulpe, Teodor, 2003, p. 13-735. 
15 Fotografiile alb-negru și color (efectuate între anii 1960‒'90) folosite pentru ambele cetăți fac 
parte din “arhiva foto Vasile Ursachi”, prelucrată de subsemnatul. Cu permisiunea Domniei sale, 
pentru care îi Mulțumesc, le-am inclus în articol. 
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Fig. 1‒2. Amplasamentul sitului de la Brad (cetatea și așezarea civilă). 

gie București). Între 1965‒2004 (cu câteva întreruperi, 1967, 1968, 1999, 2003) inves-
tigațiile arheologice din cetatea geto-dacică de la Brad au fost preluate de către Vasile 
URSACHI (Muzeul de Istorie din Roman)16. La săpăturile din anul 1964 a participat 
și arheologul Mihalache BRUDIU (care activa la Muzeul de Istorie din Roman, ajuns 
ulterior la Muzeul Județean de Istorie din Galați). 

Cetatea dacică este poziţionată în latura de sud-vest a satului, pe terasa stângă 
a Siretului, la mijlocul distanţei dintre oraşele Bacău şi Roman (Fig. 1). Înaltă de peste 
35 m, de la nivelul apei, terasa pe care se află acropola (cu o mare vizibilitate în jur)17 
are în partea de est un platou, de forma unui trunchi de con, unde se întinde aşezarea 
civilă (Fig. 2), despărţită de zona principală, fortificată, printr-un şanţ artificial, distrus 
parţial de şoseaua de legătură a oraşelor menţionate (Fig. 3‒4). 

  
 Fig. 3‒4. O parte din şanţul de apărare al acropolei, distrus de  

lucrările de construcţie a şoselei Roman‒Bacău (1977). 

Dacă în anii 1963‒'64 s-au trasat primele două secţiuni (notate S.I şi S.II), 
ulterior, din 1965 şi până în 1983 inclusiv (întrerupere doi ani, 1967‒'68) s-au des-
chis 31 de secţiuni pe acropolă şi în aşezarea civilă. Din necropola tumulară, situată 
la o distanţă de circa 500 m est de aşezarea deschisă, în punctul Dealul Ralet, au fost 

                                                      
16 La ultima campanie a participat și semnatarul acestor rânduri. 
17 Donisă, Hîrjoabă, 1974, p. 8. 
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cercetaţi trei tumuli (în 1969), restul de nouă (observaţi la acea dată) aplatizându-se 
în timp, datorită lucrărilor agricole. Aşezarea fortificată a fost investigată prin inter-
mediul a 20 de secţiuni (notate S.I, S.II, S.IV‒S.X, S.XIII, S.XVI, S.XXII‒S.XXVII 
şi S.XXIX, incluse fiind şi cele două care continuă şanţul de apărare -S.IIb şi S.XIV) 
şi o casetă, din colţul estic (notată C.I). Exceptând secțiunea S.I (orientată nord-sud), 
celelalte au fost trasate perpendicular pe aceasta ori pe şanţul de apărare. Spre deose-
bire de acropolă, aşezarea civilă a fost cercetată mai puţin (şi datorită numărului mare 
de proprietari), doar prin intermediul a 11 secţiuni. O decopertare mai amplă a avut 
loc între anii 1980‒'90, prin secţiuni ce au dorit să stabilească, printre altele, eventu-
alele legături dintre locuitorii cetății şi ai aşezării deschise. 

Din anul 1984 şi până în 2004 (întrerupere în anii 1999 şi 2003) cercetările au 
continuat prin intermediul secţiunilor S.XXIX‒S.XLII, a două casete (notate C.II şi 
C.III), trasate în paralel cu prima din anul 1974 şi un şanţ de control (notat Ş.ctr.), în 
preajma sanctuarului circular. Comparativ cu prima parte a săpăturilor, în cea de-a doua, 
numărul secţiunilor de pe acropolă este mai mic (doar 14, faţă de 20), însă cu dimen-
siuni mari, care datorită vestigiilor au necesitat extinderi, desfăşurate în ani consecutivi 
(a se vedea planul general al săpăturilor, Fig. 5). 

 
Fig. 5. Planul general al cercetărilor arheologice de la Brad (secțiuni și casete). 

Acropola dispune de o stratigrafie complexă, cu așezări începând din epoca 
neo-eneolitică, epoca bronzului, suprapuse de nivelurile hallstattiene și latene, ultimul 
cu locuiri geto-dacică din secolul IV îHr‒început de secol II dHr. 

Primul volum monografic include doar vestigiile găsite în campaniile dintre 
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anii 1963‒'84 (29 de secţiuni pe acropolă şi în aşezarea deschisă, dar şi cercetarea a 
trei tumuli din necropolă)18. Rezultatele campaniilor 1985‒2004 sunt majoritatea ine-
dite, materialul arheologic fiind în curs de cercetare19.  

2.1.2. Descrierea sistemului defensiv dacic, cronologie și evoluție (refolosirea 
fortificației preistorice) 
În 12 secțiuni au fost surprinse elemente legate de sistemul defensiv zonal. Cele 

mai concludente date despre șanț și val au fost oferite de secțiunile S.II, S.IIb și S.XIV, 
pentru palisada dacică de secțiunile S.X și S.XV, iar pentru contraescarpă de secțiu-
nile S.IIb, S.III și S.XI‒S.A (șanț de apărare). 

Deși locuită din epoca neolitică (cultura Precucuteni), prima fortificație de pe 
platoul "Stâncii" aparținea comunității epocii bronzului (cultura Monteoru, faza I C2-I) 
și era constituită dintr-un șanț și un val de apărare, care separa un perimetru de restul 
terasei. De fapt, șanțul și valul de apărare delimita o suprafață de circa 10.000 m2, res-
pectiva incintă fiind locuită de membrii comunității monteorene. O altă incintă, a doua, 
din aceeași epocă, era despărțită printr-un al doilea șanț de apărare (lipsit de val), situ-
at la aproximativ 500 m de primul. Ambele incinte par să fi fost slab populate, după 
numărul complexelor de locuire descoperite20.  

În cazul primei fortificații s-a observat placarea cu pietre de râu a valului, în 
interiorul zonei fortificate. Se pare că aceeași fortificație a fost refolosită și în prima 
epocă a fierului, dovadă fiind înălțarea valului cu pietre de râu. Tot zona întărită a fost 
utilizată și în primele două niveluri de locuire dacice (secolele IV‒II îHr), însă fără im-
portanță majoră (Fig. 6‒25) pe valul de apărare fiind construite locuințe, care pe alo-
curi l-au aplatizat. Abia în al treilea nivel de locuire dacic de pe acropolă (la jumătatea 
secolului I îHr) se constată ridicarea unei noi fortificații, puternică, formată, de această 
dată dintr-un șanț de apărare, dublat de o construcție de lemn adiacentă. Respectivul 
șanț a păstrat dimensiunile incintei primei fortificații preistorice (distrugând urmele 
vechilor întărituri), fiind de formă trapezoidală cu o deschidere maximă de 56 m și o 
adâncime de 10 m. Pentru a păstra mai mult spațiu de locuit șanțului de dimensiuni 
mari nu i s-a mai adăugat val, acesta fiind înlocuit cu o palisadă simplă (un gard dublu 
de lemn având în interior pământ bătătorit), de circa 0,60‒0,80 m grosime (Fig. 28‒
30). Palisada situată în marginea șanțului avea rol de apărare a locuințelor aflate în 
imediata apropiere. Deși palisada nu era foarte înaltă (idee argumentată de adâncimea 
de 0,50‒0,60 m a stâlpilor de susținere), în asociere cu șanțul lat și adânc devenea efi-
cientă21.  
 

                                                      
18 Ursachi, 1995, p. 11, 568, pl. 336/21-25; 570, pl. 338/2, 4, 6; 586-587, pl. 356/13, 18-22, 
357/2, 5, 7. 
19 Atât din rezultatele primei etape de cercetări, cât și din a doua, au fost selectate categorii de 
obiecte care au format subiectul diferitelor articole și studii, publicate de autorul săpăturilor. 
Recent, o echipă de autori (inclusiv subsemnatul) au valorificat descoperirile din cimitirul medi-
eval (a se vedea Ursachi et alii, 2020, p. 15-710). 
20 Ursachi, 2011a, p. 164.  
21 Ursachi, 2011a, p. 164-165. 
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Fig. 6‒7. Descoperirea pe terasă, în secțiunile S.II (1963‒'64) și S.IV (1966), a 

primului val și șanț de apărare din epoca bronzului, refolosite în epoca dacică. 

  
Fig. 8‒9. Secțiunea S.XVII (1977), de pe acropolă până în așezare, cu 

identificarea și cercetarea primului șanț din epoca bronzului, refolosit și în 
epoca dacică (se observă treptele contraescarpei). 

În privința șanțului de apărare, înclinația laturilor era diferită, mai mare în zona 
dinspre acropolă (escarpa), de circa 45° și mai lină, de doar 9°, în zona așezării civi-
le (contraescarpa), unde, pe alocuri, erau amenajate trepte22 (Fig. 8, 9, 12, 13, 22‒25). 

                                                      
22 Ursachi, 2011a, p. 164; Ursachi, 2011c, p. 331. 
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Fig. 10‒11. Așezarea civilă, cercetarea celui de-al doilea șanț din  

epoca bronzului în secțiunea S.XI‒SA (1975). 

  
Fig. 12‒13. Profilurile șanțului de apărare din epoca dacică din secțiunile 
paralele S.VII‒S.IX (1972), cu o înclinație mare a laturilor de pe acropolă 

(escarpa). 

  
Fig. 14‒15. Valul din epoca bronzului, placat cu piatră, observat în aceleași 

secțiuni (S.VII‒S.IX). 

În zona presupusă a intrării de pe acropolă s-a găsit o construcție de lemn (cu 
o lățime de 9 m), însă ale cărei margini nu au fost surprinse în timpul cercetărilor și 
care avea rolul unei porți de intrare și totodată un mod de întărire a escarpei șanțului 
de apărare (Fig. 26‒30). Respectiva construcție, care are aspectul unei platforme, este 
contemporană tot nivelului al treilea de locuire dacic. Ea tăia cele două straturi dacice  
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Fig. 16‒17. Același val surprins anterior, în secțiunea S.V (1969). 

  
Fig. 18‒19. Șanțul dacic de apărare de pe acropolă, identificat în  

secțiunea S.XIV (1976). 

  
Fig. 20‒21. Secțiunea S.XIV-valul placat cu pietre păstrat din epoca bronzului 
și reutilizat în epoca dacică, în primele două straturi de locuire (sec. IV‒II îHr) 

și substituit în nivelul al treilea cu palisada de lemn cu pământ (sec. I îHr). 



372 

  

  
Fig. 22‒25. Șanțul dacic și valul de apărare cu pietre (escarpa) din  

secțiunea S.XLI (2000). 

 
Fig. 26‒27. Aspecte generale cu săpăturile din secțiunea S.XXII (1979) 

 de pe acropola dacică. 

mai vechi, precum și o parte din fortificația epocilor fierului și bronzului.  
Platforma menționată avea în componență straturi succesive de pământ cu 

mare aderență, în care s-au introdus elemente de fortificație, precum pari de lemn, de 
la care s-au păstrat, pe alocuri, gropile. În legătură cu platforma poate fi pus șanțul de 
apărare dacic, cu trei faze de evoluție (surprinse doar în zona intrării, de pe latura de 
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Fig. 28‒30. Detalii cu șanțul de apărare, palisada și platforma construcției de 
lemn a presupusei intrări în cetate (găuri și urme rămase de la pari și bârne) 

din secțiunea S.XXII. 
nord-vest)23: 
a) primei faze îi corespunde construcția șanțului de apărare, când escarpa din zonă avea 
panta abruptă ca pe toate laturile acropolei, iar contraescarpa era amenajată în panta 
lină, pentru a facilita intrarea pe acropolă. 
b) în a doua fază este construcția de lemn cu rolul de a întări escarpa șanțului de apă-
rare, dar și pentru a înlesni sau îngreuna intrarea pe acropolă. 
c) în a treia etapă se constată o scădere a rolului șanțului de apărare, fiind umplut cu 
diverse materiale menajere (resturi osteologice, pietre, cărbune de lemn și cenușă), as-
pect ce indică scăderea interesului pentru întreținerea șanțului și implicit o schimbare 
de importanță, dintr-una militară într-una civilă, gospodărească și administrativ locală. 

În altă ordine de idei, fortificația dacică de la Brad apare la jumătatea secolu-
lui I îHr (așa cum o dovedesc fragmentele ceramice, fibulele și moneda de argint din 
anul 48 îHr de pe fundul șanțului)24, fiind legată de nivelul al treilea de locuire. Impor-
tanța acesteia scade spre finalul aceluiași veac, maximum începutul secolului I dHr, când 
prin umplerea treptată a șanțului de apărare este abandonată definitiv. Dintr-o așezare 
cu caracter militar se transformă într-una de maximă importanță economică, fiind cen-
tru meșteșugăresc și comercial, protejând negoțul intern și extern și implicit mărfurile 
acestora, provenite pe căi terestre sau maritime25. Datorită pierderii treptate a forței mili-
tare și a scăderii numerice a locuirii din a doua jumătate a secolului I îHr, la care se 
adaugă rolul de protecție comercială zonală, autorul cercetărilor i-a atribuit și un carac-
ter de "cetate de refugiu"26. 

2.1.3. Similitudini între sistemele defensive ale celor două cetăți antice 
Prin cercetările arheologice de amploare efectuate în ambele cetăți dacice, de 

pe terasa stângă a Siretului, s-a observat că prima și cea mai veche fortificație datează 

                                                      
23 Ursachi, 2011a, p. 165-166. 
24 Ursachi, 1987, p. 40; Ursachi, 2011a, p. 166. 
25 Hânceanu, 2019, p. 59-66. 
26 Ursachi, 1980, p. 178-182. 
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din epoca bronzului, fiind refolosită treptat în hallstatt și de-a lungul secolelor IV‒II îHr. 
În ambele situații, principala construcție defensivă dacică apare din nivelul al treilea 
de locuire, de pe la mijlocul secolului I îHr, fiind constituită doar din șanț și palisadă 
de lemn, renunțându-se la val pentru a se obține o suprafață mai largă de locuit. Deschi-
derea șanțurilor era foarte mare și cu adâncimi pe măsură, pentru a nu permite acce-
sul oricui pe acropolă, iar palisadele, din apropierea șanțului, erau de înălțimi medii, 
fiind considerate îndeajuns de sigure pentru a proteja locuințele din preajmă. În ambe-
le situații șanțul de apărare a fost treptat acoperit cu materiale menajere, provocând 
abandonarea lui spre finalul veacului I îHr‒începutul secolului I dHr, iar de o parte și 
alta a malurilor s-au construit locuințe, cuptoare, vetre, săpat gropi menajere sau chiar 
practicate înmormântări pentru copii. Extremele privind construirea și abandonarea 
șanțului au fost bine stabilite prin intermediul ceramicii, fibulelor și monedelor anti-
ce27. Respectivele aspecte au determinat schimbarea caracterului militar al cetăților 
într-unul pașnic, gospodăresc, administrativ, devenind centre economice, bazate pe 
meșteșuguri și comerț. 

În privința ultimului subcapitol legat de analogiile cu alte sisteme defensive, 
acesta va fi prezentat la comun, spre finalul analizei cetății de la Răcătău.  

2.2. Răcătău de Jos, comuna Horgești, județul Bacău (punctul Cetățuie) 
2.2.1. Istoricul cercetărilor  
Cetatea de la Răcătău apare semnalată încă din secolul al XIX-lea, ca răspuns 

la Cestionarul lui Alexandru ODOBESCU din 1871‒'7428, iar ulterior diferite obiecte 
(îndeosebi fragmente ceramice) au fost trimise Muzeului Naţional din Bucureşti şi Mu-
zeului din Piatra Neamţ29. Între anii 1949‒'51 s-au făcut mai multe cercetări de supra-
faţă30, care au dus la descoperirea cetăţii dacice şi la începerea săpăturilor în anul 1968, 
conduse științific de arheologii Vasile URSACHI și Viorel CĂPITANU (ultimul de 
la Muzeul de Istorie din Bacău). Întrucât, prima cetate identificată cu Piroboridava a 
fost Poiana31, cu celelalte două cetăți cercetate (de la Brad și Răcătău) au fost confuzii, 
până să fie reperate corect, deoarece nu se cunoștea prezența vreunei dave, situată între 
Poiana și Brad, motiv pentru care oppidum-ul de la Brad a fost identificat inițial eronat 
cu Tamasidava32. După descoperirea și efectuarea primelor săpături de la Răcătău, arhe-
ologii33 au reluat problema privind identificarea și terminologia cetăților de pe Siret, 
atribuindu-le corect denumirile antice semnalate de Ptolemeu. 

Situată pe malul stâng al Siretului (la circa 3 km de satul Pâncești și la aproxi-
mativ 4 km de localitatea Răcătău de Jos), cetatea este poziționată pe un bot de terasă, 
cu o vizibilitate maximă asupra împrejurimilor, dominând valea Siretului (Fig. 31) și 
având posibilitatea observării zonelor de vărsare ale Bistriței și Trotușului. Un aspect 

                                                      
27 Ursachi, 2011a, p. 166. 
28 Odobescu, 1871-1874, p. 481, ms. 230. 
29 Ursachi, 2011b, p. 278. 
30 Căpitanu, Ursachi, 1972, p. 97. 
31 Vulpe, 1931, p. 237-276. 
32 Vulpe, 1964, p. 233-246. 
33 Căpitanu, Ursachi, 1969, p. 101.  



375 

extrem de important pentru rolul de protecție al drumurilor, pe apă și uscat, asumat 
de cetățile antice de pe terasa înaltă a râului amintit. Acropola are o formă alungită, 
în paralel cu direcția apei, de circa 170 m lungime și aproximativ 50 m lățime, apă-
rată natural de malul abrupt al terasei, iar în partea opusă, accesibilă, este fortificată 
cu șanț de apărare (situat în pădure) (Fig. 32), care desparte cetatea de așezarea civi-
lă34.  

În cele 42 de secțiuni de pe acropolă și din așezarea civilă (notate S.I‒S.XLII) 
(Fig. 33), deschise în 36 de campanii arheologice (între anii 1968‒'96), responsabilii 
șantierului au depistat majoritatea complexelor importante, precum și elementele de 
fortificație ale davei (șanț și val), unele refolosite (șanț din epoca bronzului reutilizat 
în perioada antică, situație similară celei de la Brad)35.  

  
Fig. 31‒32. Amplasamentul sitului de la Răcătău (cetatea și așezarea civilă).  

 
Fig. 33. Planul general al cercetărilor sistematice de la Răcătău. 

                                                      
34 Căpitanu, Ursachi, 1969, p. 93. 
35 Căpitanu, Ursachi, 1969, p. 93-130; Ursachi, 1995, p. 22; Ursachi, 2007, p. 55-56; Ursachi, 
2011b, p. 278-280. 
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Locuirea acropolei începe din epoca bronzului, se continuă cu prima epocă a 
fierului (Hallstatt), urmată de patru niveluri dacice, cuprinse între secolul IV îHr‒înce-
put de secol II dHr. 

În paralel, dar mai rar, s-au desfăşurat săpături şi în necropola tumulară geto-
dacică (al cărei punct poartă mai multe denumiri La Movilă/La Moghiliță/Movila lui 
Cerbu). Săpăturile au continuat în a doua jumătate a secolului al XX-lea (cu întreru-
peri) şi s-au încheiat în 2001 cu cercetarea unuia dintre tumulii necropolei (notat T.5) 
de la Movila lui Cerbu (s-a găsit un mormânt cu peste 70 de vârfuri de săgeți, dispuse 
pe culoarul de intrare)36. Foarte multe materiale arheologice din cetatea fortificată, aşe-
zarea civilă şi necropolă sunt inedite, întrucât nu s-a publicat o monografie a sitului37.  

2.2.2. Descrierea sistemului defensiv dacic, cronologie și evoluție (refolosirea 
fortificației preistorice) 
În 20 de secțiuni (foarte concludente, notate S.II, S.III, S.XII, S.XIII, S.XV, 

S.XIX, S.XXIII, S.XXIV, S.XXVII‒S.XXIX) au fost găsite elemente defensive ale 
unei fortificații care datează din epoca bronzului. Întăritura dispunea de un șanț de apă-
rare, val de pământ și o palisadă din lemn (Fig. 38‒40). Dimensiunile șanțului nu se  

  
Fig. 34‒37. Secțiunile paralele, S.II‒S.III (1969‒'70), cu valul de apărare din 

epoca bronzului placat cu piatră, refolosit și în epoca dacică. 

  
                                                      
36 Ursachi, 2011b, p. 293, 318-323, fig. 25-30. 
37 Tematic, au fost selectate materiale arheologice, care au fost publicate în timp de autorii săpă-
turilor (V. Ursachi, V. Căpitanu), multe în numerele revistei de specialitate Carpica. 
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cunosc, fiind distrus în mare parte de șanțul dacic din secolul I îHr. Valul de apărare 
preistoric era placat cu pietre mari de calcar și bolovani de râu, îmbinarea oferindu-i 
rezistență (Fig. 34‒37). Palisada de lemn cu pământ era construită spre șanț, având în 
componență pari fixați vertical și o serie de bârne mari, dispuse orizontal, pentru for-
marea perimetrului în care se tasa pământul. Distanța dintre pereți era de 1,50‒2 m, o 
grosime ce îi conferea destulă rezistență. Potrivit adâncimii stâlpilor (de 0,50‒0,85 m), 
palisada era de înălțime medie. 

Fortificația epocii bronzului nu acoperea toată acropola, însă era bine ame-
najată și rezistentă, fiind reutilizată și în perioada hallstattiană, dar fără să i se aducă 
modificări sau îmbunătățiri.  

  
Fig. 38‒39. Secțiunea S.XIX (1977), șanț și val de apărare din epoca bronzului, 

fortificație refolosită și în perioada dacică. 

 

 

 
Fig. 40. Secțiunea transversală S.XXIII (1981) de pe acropolă trasată prin șanțul 

de apărare din epoca bronzului, reutilizat în epoca dacică; 41, 42. Secțiunea 
S.XXVIII (1986) pe acropola cetății, cu urmele contraescarpei șanțului de 

apărare (finalizată în trepte) și ale palisadei (găuri de la pari și bârne). 

Pentru nivelurile dacice din secolele IV‒II îHr se păstrează aceeași situație a 
șanțului, doar că dispare palisada, iar valul este neglijat (pietre dislocate și împrăști-
ate), unele gropi menajere fiind săpate chiar pe suprafața sa. 

În secolul I îHr este acoperit fostul șanț preistoric, pentru a extinde suprafața 
de locuire și totodată pentru a se construi un nou șanț de apărare (fără val) cu dimen-
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siuni impresionante: deschidere maximă de 48 m și adâncime de 16 m, care nu permi-
tea accesul pe acropolă. Pe marginea acropolei, în perimetrul șanțului de apărare s-a 
ridicat o palisadă simplă de lemn cu pământ (Fig. 41, 42), pentru protejarea locuințelor.  

În zona presupusă a intrării s-a găsit o construcție de lemn, dar fără întăritura 
de lemn a escarpei șanțului de apărare, probabil din cauza orientării așezării, care nu 
permitea factorilor naturali să o distrugă. Tot în perimetrul intrării, unde există un pin-
ten care separă cele două viroage, de la nord și de la sud, cercetătorii au constatat o 
serie de șanțuri executate în paralel cu șanțul de apărare. Acest sistem defensiv com-
plex, bine controlat de localnici, permitea accesul în așezarea de pe acropolă printr-un 
drum în zig-zag, păzit de apărători și anevoios pentru pedestrași, călăreți sau pentru 
alte mijloace de transport ori de luptă.  

Ceramica fragmentară, fibulele și monedele marchează momentul construirii 
fortificației dacice spre mijlocul veacului I îHr, care străpungea vechea întăritură (uti-
lizată din epoca bronzului și hallstatt-ului până în secolul II îHr). Ulterior, la finalul 
secolului I îHr‒începutul veacului I dHr șanțul de apărare este umplut treptat cu diver-
se materiale menajere, acțiune care conduce la abandonarea definitivă, iar pe ambele 
maluri apar cuptoare, vetre și sunt săpate gropi menajere; locul fiind chiar folosit la 
înmormântările de copii. Practic, rolul militar este înlocuit cu unul economic, ca în majo-
ritatea cetăților Daciei preromane.  

2.2.3. Diferențe între sistemele defensive ale celor două cetăți antice 
Spre deosebire de cetatea dacică de la Brad-Zargidava, dava de la Răcătău-

Tamasidava a avut o singură fortificație preistorică, al cărei val de apărare era de dimen-
siuni mai mici, însă cel din perioada dacică, deși avea deschiderea ceva mai redusă 
(48 m față de 56 m), compensa prin adâncimea mare (16 m față de 10 m). De aseme-
nea, valul de apărare dacic includea nu doar lespezi de calcar, dar și pietre de râu. Pali-
sada valului era mai groasă (1,50‒2 m față de 0,60‒0,80 m) și avea bârne în componență 
(nu doar pari), iar adâncimea stâlpilor de susținere era mai mare (0,50‒0,85 m față de 
0,50‒0,60 m). O altă diferență apare la construcția din lemn situată în zona intrării, care 
nu era dublată de elemente lucrate din lemn necesare fortificării escarpei șanțului de 
apărare, pentru că orientarea cetății ajuta ca factorii naturali să nu provoace distrugeri 
marginilor acropolei și implicit sistemului defensiv.  

2.2.4. Comparații cu alte sisteme de apărare din Moldova 
Similar cetăților descrise anterior și dava de la Poiana/Piroboridava este pozi-

ționată pe un pinten, parcă desprins din terasa înaltă a Siretului, fiind apărată pe trei 
laturi de râpe abrupte și deosebit de adânci, iar pe cea de a patra era un val cu șanț cores-
punzător, care o separa de restul terasei. Dincolo de acesta, continuă locuirea cu carac-
ter de așezare civilă, iar mai departe, pe teritoriul satului se întinde necropola, în cad-
rul căreia sunt și morminte tumulare. Pe acropolă, săpăturile au identificat o stratigrafie 
complexă, cu așezări începând din epoca bronzului, suprapuse de niveluri hallstattiene 
și latene, cu șase straturi de locuire geto-dacică, din secolul IV îHr‒început de secol 
II dHr. 

În ansamblu, așezările fortificate din zona Siretului mijlociu prezintă câteva 
caracteristici: populația dacică din nivelurile mai vechi de locuire au reutilizat întări-
turile comunităților din epoca bronzului și din prima epocă a fierului. Sunt însă și ex-
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cepții, la est de Carpați, unde s-au identificat cetăți mari, construite la Arsura (jud. 
Vaslui), Stâncești și Cotu-Copălău (jud. Botoșani), cu scopul de a rezista în eventua-
litatea unui pericol intern ori extern. Apariția așezărilor fortificate dacice la jumătatea 
veacului I îHr indică o autoritate centrală, care a impus aceste măsuri și în vederea unui 
pericol iminent. Deși respectivele fortificații au avut o perioadă scurtă de funcționare, 
trebuie avut în vedere și celelalte beneficii, pe plan comercial, economic, intern și 
extern38. 

Spre deosebire de regatul odris, unde erau ridicate polis-uri (de forma și orga-
nizarea Seuthopolis-ului), a căror materie primă principală era piatra, fortificațiile est-
carpatice erau construite, în majoritatea cazurilor din pământ și cu palisade de lemn, 
doar arareori erau făcute casete interioare din piatră și lemn, pentru a da rezistență mai 
mare valurilor, cum s-a constatat la Cotnari (jud. Iași)39 și Saharna Mare (Saharna-Re-
zina, MD)40. Posibil, în obținerea acestei soluții tehnice superioare un rol să-l fi avut 
meșterii greci41. O altă particularitate s-a observat la Saharna Mică (Saharna-Rezina, 
MD), care în partea de nord-est a valului de apărare avea un bastion ce amplifica siste-
mul de apărare, împreună cu pantele înalte și abrupte ale promontoriului42. Chiar și așa, 
bine fortificate, cetățile din spațiul respectiv au cunoscut o etapă de decădere spre fina-
lul secolului IV‒început de secol III îHr, datorită încorporării regatului odris de către 
Macedonia, când echilibrul politico-militar s-a rupt în zona Dunării de Jos43. Deși cele 
două populații (odrisii și geții) erau înrudite, nivelul de dezvoltare era diferit, aspect 
reflectat în cultura materială, în tehnica de construcție a fortificațiilor, întrucât tracii 
sudici au fost mai intens influențați de civilizația greacă, în timp ce spre nord, mai de-
parte de Dunăre, respectivele influențe au fost mai rare44.  

Dacă pentru unele cetăți de la est de Carpați, precum cele de la Brad, Răcătău 
și Poiana, sistemul de fortificație dacic a reîntrebuințat întăriturile preistorice existen-
te, pentru cetățile din spațiul nistrean, cum este cazul celor de la Butuceni (Trebujeni-
Orhei, MD)45 și Saharna Mare46, fortificațiile dacice au înregistrat mai multe faze de 
evoluție doar de-a lungul perioadei hallstattiene. Interesant de observat că, de la o cetate 
la alta, pe lângă elemente comune, legate de tehnica de construcție a valului și șanțului, 
iar ulterior doar a șanțului și a palisadei, se remarcă și unele diferențe, precum lipsa 
locuirii pe val constatată la cetățile de la Stâncești47. Pentru o simplă paralelă, putem 
remarca că sisteme similare de apărare (doar cu șanț și val, la care se adaugă ulterior 
palisada) sunt întâlnite și la fortificațiile dacice din vestul și nord-vestul României 

                                                      
38 Ursachi, 2003, p. 51-52, inclusiv nota 11. 
39 Florescu, 1980, p. 26-29. 
40 Niculiță, Zanoci, Arnăut, 2008, p. 133-135. 
41 Ursulescu, 2017, p. 141, nota 4. 
42 Niculiță, Arnăut, Zanoci, 2007, p. 83, 102-103, fig. 2-3. 
43 Florescu, Florescu, 2005, p. 157-158. 
44 Ursulescu, 2017, p. 140. 
45 Niculiță, Teodor, Zanoci, 2002, p. 31-38. 
46 Niculiță, Zanoci, Arnăut, 2008, p. 130-137. 
47 Florescu, Florescu, 2005, p. 140. 



380 

(Bădăcin, Giurtelecu Șimleului, Șimleu, Moigrad, Pecica, Marca, Măgura Moigrad-
ului, Clit, Oarța de Sus)48. 

Spre deosebire de cetățile de pe Siret, cele hallstattiene târzii, a căror perioadă 
de fortificare și dezvoltare este în secolul al IV-lea îHr, se diferențiază prin materialele 
folosite: spre exemplu la Stâncești49, Moșna (jud. Iași)50 și Cotu-Copălău51 nucleul valu-
lui este constituit din argilă, fără piatră (asemenea la Saharna Mare și Stolniceni)52. La 
Cotnari, pământul tasat de la palisade a fost înlocuit cu piatră ecarisată, iar la Moșna, 
interiorul palisadei de lemn a fost acoperit cu lut, pentru a fi ignifugă53. De altfel, sis-
temul defensiv de la Moșna este o copie a celui de la Stâncești, cu diferența că în pri-
mul caz șanțul are formă de pâlnie (asemenea la Cotu-Copălău), iar în al doilea caz 
este trapezoidal54.  

Nu vom insista pe toate amănuntele cetăților dacice cercetate în Moldova, întru-
cât tematica articolului nu și-a propus un studiu al acestora, urmărind doar punctarea 
anumitor aspecte pentru comparații. Oricum, ritmul descoperirilor și al cercetărilor, în-
deosebi parțiale (prin sondaje) al fortificațiilor din Moldova este crescut, în sensul că 
la nivelul anilor 1970 se cunoșteau doar 20 de fortificații55, iar la începutul anilor 2000 
numărul lor s-a dublat, ajungând la 4056. Cu siguranță și alte cetăți și fortificații au mai 
fost identificate între timp (unele și sondate)57, însă lipsa unor studii de sinteză pe aceas-
tă tematică nu a mai actualizat lista acestora. Indiferent de număr, important este că 
în urma cercetărilor s-au observat fazele de construcție, etapele sistemelor defensive 
folosite și aspecte legate de rolul politico-economic, intern și extern. Dintre cele cunos-
cute, o parte enumerate, ansamblul cetăților de la Stâncești rămâne cel mai mare ca 
suprafață din Moldova, dimensiunile incintelor fiind impunătoare (incintele cetăților 
I și II fiind de 22 ha și respectiv 23 ha)58.  

                                                      
48 Pop, 2006, p. 59-64, 131-139, pl. 3-11; 148-150, pl. 20-22. 
49 Florescu, Florescu, 2005, p. 140-141. 
50 Florescu, Melinte, 1969, p. 129-134. 
51 Șovan, Ignat, 2005, p. 31. 
52 Arnăut, 2003, p. 20. 
53 Florescu, Florescu, 2005, p. 141. 
54 Florescu, Florescu, 2005, p. 141, 144, nota 21. 
55 Florescu, 1971, p. 104. 
56 Florescu, Florescu, 2005, p. 140. 
57 Precum recentele investigații efectuate de colegul Alexandru BERZOVAN, singur sau în cola-
borare (Dumitru BOGHIAN, Sergiu Constantin ENEA, Adela KOVACS, Alexandru NECHI-
FOR, Mircea OANCĂ, Mircea MAMALAUCĂ), în județele Iași, Botoșani, Suceava, Vaslui 
și Bacău, la Todirel-Bârnova, punctul Dealul Bobeica, Crivești-Strunga, punctul La Cetate, 
Poiana Mănăstirii-Țibana, punctul Între Șanțuri, Dobrovăț, punctul Cetățuia, Bucecea, punctul 
Pădurea Găvanului, Merești-Vulturești, punctul Cetățuie, Dumești și Rafaila, punctul Zarea 
Rafailei, Stănișești-Răchitoasa, punctul Cetățuia. Pentru detalii a se vedea Berzovan, 2016, p. 
215-245; Berzovan, 2018a, p. 333-340; Berzovan, 2018b, p. 289-295; Berzovan, 2019, p. 77-
101; Berzovan et alii, 2017, p. 305-323; Berzovan, Borangic, 2019, p. 277-295; Berzovan, 
Kovacs, Nechifor, 2019, p. 183-194 și Boghian, Berzovan, Enea, 2017, p. 201-206. 
58 Florescu, 1971, p. 105. 
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Rămâne de semnalăm printre ultimele preocupări în domeniu, pentru spațiul 
extracarpatic, o monografie de sinteză, dintre cele mai complete asupra fortificațiilor, 
complexelor arheologice și inventarului din secolele VI‒III îHr59, iar pentru arealul 
est-carpatic o lucrare care include siturile și artefactele veacurilor VII‒III îHr60. Chiar 
dacă este impropriu să le catalogăm recente, la circa 20 de ani sau mai bine de la pub-
licarea acestora, considerăm ca fiind modele de urmat pentru specialiștii în domeniu, 
în vederea actualizării situației fortificațiilor, descoperite și cercetate în ultimele două 
decade de timp. 

3. Încheiere 
În ansamblu, se poate observa că fiecare din cele două cetăți de pe Siret dispu-

nea de două componente principale (val și șanț adiacent), la care se adaugă aproape 
invariabil și o palisadă, situată pe val, care diferă de la un caz la altul, în funcție de con-
figurația terenului și de eficiența sistemului defensiv.  

Analiza în linii generale a respectivelor cetăți dacice învecinate, de pe terasa 
superioară a Siretului, a evidențiat foarte multe puncte comune și puține diferențe, situ-
ație care indică utilizarea acelorași metode de construcție și apărare la comunitățile 
dacice contemporane. Ambele au beneficiat de fortificații preistorice pe care le-au 
refolosit și transformat într-un sistem defensiv complex, puternic și rezistent, care a 
permis să aibă protecție și să domine vizual și strategic văile râurilor Siret, Trotuș și 
Bistrița, permițându-le controlul terestru și maritim asupra comerțului local, inclusiv 
a importantelor "drumuri de sare", care legau teritoriile actuale ale Moldovei și Tran-
silvaniei. Deși locuirea cetăților dacice de pe Siret se întinde pe cinci secole, fortifi-
cația principală corespunde doar secolului I îHr, situație ce indică o legătură între sco-
pul construcției și evenimentele politice pe care unele izvoare scrise le consemnează 
(constituirea statului centralizat dac, expedițiile de evacuare a unui număr impresio-
nant de transdanubieni în sudul Dunării, conduse de Sextus Aelius Catus și ulterior de 
Tiberius Plautius Silvanus Aelianus, războaiele daco-romane). 

Apropierea și contemporaneitatea cetăților antice Zargidava și Tamasidava a 
favorizat, cel mai probabil cu ajutorul unor factori și căi comune de difuzare, un par-
curs și o evoluție similară, nu doar în privința sistemului defensiv, cât și a transformă-
rilor petrecute spre finalul secolului I dHr, când din centre militare devin nuclee eco-
nomice.  

                                                      
59 Zanoci, 1998, p. 13-328. 
60 Arnăut, 2003, p. 13-407. 
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