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DESPRE AȘEZAREA FORTIFICATĂ DE LA CORONINI-CULĂ 
ÎN ANTICHITATE.  

O SCURTĂ PRIVIRE LA ISTORIOGRAFIA SUBIECTULUI 
 
 

Ana Cristina Hamat*, Ștefan Georgescu** 
 
 
* Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța; anahamat@yahoo.com 
** Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța; viorel.stefan.g@gmail.com 
 
 
Abstract. Coronini commune is an administrative-territorial unit located in the southwestern 
part of Romania, at the southern limit of Caraş-Severin county and on the bank of the Danube 
river. The village with the same name is located at the eastern end of the Moldova Veche de-
pression area, at its contact with the Iron Gates gorge. At the eastern end of the village, right 
at the entrance to the narrow gorge, there is a rocky spur, called Culă-hill and on which various 
fortifications were built by the empires, kingdoms and countries that ruled in different periods 
of time. The height benefits from a favorable position, being naturally fortified and inacces-
sible on the south and west sides, and on the north and east sides it was defended by massive 
fortifications, specific to each chronological period. Archaeological research has identified 
the beginnings of hill fortification in the Second Iron Age, the plateau being inhabited even 
earlier, in the Bronze Age. Unfortunately, these earlier phases of habitation are severely dis-
turbed by the construction of the medieval stone fortress. Fortified in the La Tène era, the hill 
was posible reinforced during the time of Roman province Dacia. In the Middle Ages the Hun-
garian royalty built at Coronini one of the most splendid border fortresses of the Kingdom, called 
Sanctus Ladislaus. 
 
Keywords: Banat, Danube Gorge, La Tène fortification, Roman fortification and settlement. 
 
 

Articolul de față dorește să aducă în discuție fortificațiile de perioada La Tène 
ridicate pe dealul Culă, din satul Coronini, comuna Coronini, județul Caraș-Severin.  

Având în vedere publicațiile recente asupra subiectului, dorim să reluăm biblio-
grafia cu privire la fortificația de aici, pentru a recrea imaginea punctului strategic. 

Spre deosebire de istoriografia subiectului, am ajuns la concluzia că punctul 
strategic, oferit de pintenul dealului Culă, a fost fortificat de-a lungul istoriei nu numai 
în perioada La Tène și epoca medievală, ci chiar în perioada provinciei romane. Din 
păcate, deși situl a trecut prin cercetări extinse între 1970‒'90, el nu a beneficiat până 
în prezent de publicarea rezultatelor, cu excepția unui succint articol publicat în anul 
1973 și de o notă publicată în 1979.  

Prin urmare, în articolul de față, ne propunem să corelăm rezultatele arheologi-
ce, cu informațiile prezente în bibliografie de specialitate și informațiile obținute prin 
fotografie aeriană cu drona, pentru a aduce la zi stadiul cercetării fortificației dacice de 
pe dealul Coronini-Culă, fără a intra în detalii în ceea ce privește materialul arheologic 
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Fig. 1. Localizarea Coronini-Culă pe harta României. 

descoperit aici. 

1. Introducere 
Comuna Coronini este o unitate administrativ-teritorială situată în partea de 

sud-vest a României (Fig. 1), la limita sudică a județului Caraș-Severin, pe malul nor-
dic al Dunării. Teritoriul administrativ al acesteia este ocupat în mare parte de relieful 
accidentat al zonei, reprezentat de culmile Munților Locvei, diviziunea a Carpațiilor 
Meridionali și extensie a acestora până la fluviu. Însă, cea mai spectaculoasă formă 
de relief o reprezintă valea Dunării, sector cunoscut în toponimia locală sub denumi-
rea de Clisură, cu o lungime de 130 de km. Fluviul şi-a construit aici cel mai specta-
culos defileu din Europa, tăind o vale îngustă și abruptă, numită și Porţile de Fier ‒ 
Cazane. Prin urmare, decupajul geografic al zonei este determinat de alternanţa unor 
zone montane foarte strâmte și abrupte, cu largi bazinete, care au o arhitectură în tera-
se a țărmului.  

Coronini este o comună formată din satele Coronini (în maghiară: Lászlóvára, 
în germană: Coronini; fost Pescari în epoca comunistă) și Sfânta Elena. Așezarea este 
atestată sub numele de Alibeg între 1552‒1716, satul fiind colonizat în secolul XVIII 
cu români din regiunea Olteniei și relocat cu totul pe amplasamentul actual, la jumă-
tatea secolului al XIX-lea1. Numele comunei provine de la cel al contelui Johann Baptist  

                                                      
1 Moisi, 1934, p. 7. 
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Fig. 2. Dealul Culă, vedere dinspre nord2. 

 
Fig. 3. Dealul Culă, vedere dinspre vest3. 

Alexius Coronini-Cronberg, care a fost Landeschef al regiunii admnistrative Voievo- 
dina sârbească și Banatul timișan între 1849‒'59. 

                                                      
2 apud Țeicu, 2016, p. 34, fig. 1. 
3 apud Țeicu, 2016, p. 35, fig. 2. 
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Satul Coronini şi dealul numit de către localnici Culă sunt aşezate la extre-
mitatea estică a zonei depresionare Moldova Veche, la contactul acesteia cu zona de 
defileu a Porților de Fier, care de altfel începe la Coronini4. 

La extremitatea estică a satului, chiar la intrarea în defileul îngust, se află un 
pinten stâncos, numit dealul Culă (Fig. 2, 3) și pe care de-a lungul timpului au fost con-
struite diverse fortificații, de către imperiile, regatele și țările care au stăpânit aceste 
meleaguri.  

Dealul beneficiază de o poziţie favorabilă, fiind fortificat natural și inaccesi-
bil pe laturile de sud și vest, iar laturile de nord și est erau apărate prin întărituri masive, 
ridicate de-a lungul timpului și specifice fiecărei epoci în parte. Altitudinea absolută 
a dealului este de 136 m, iar platoul locuit se află la o altitudine de 40 m deasupra ostro-
vului Moldova Veche, într-o zonă lărgită de fluviu după construirea barajului de la 
Porțile de Fier I și în fața defileului stâncos. Administrativ, punctul aparţine comunei 
Coronini, iar în prezent el se află în apropierea unei şosele moderne (DN57), care stră-
bate Clisura Dunării și al cărui traseu a fost tăiat în stânca calcaroasă a dealului.  

Importanța strategică a locului este susținută și de dovezile arheologice care 
privesc fortificarea ambelor maluri ale fluviului, în oglindă față de Coronini aflându-
se Golubac, orașul sârbesc aflându-se și el lângă vestigiile unei fortificații medievale, 
care are o istorie la fel de frumoasă și tumultoasă ca și a cetății de pe malul de azi româ-
nesc. 

2. Istoriografia referitoare la fortificațiile de la Coronini 
Istoriografia cu privire la fortificațiile de la Coronini este puțin stufoasă și oare-

cum disproporționată, marea majoritatea a intrărilor bibliografice referindu-se mai ales 
la fortificația medievală, care de fapt este și cea mai vizibilă, iar o mică parte a aces-
teia abordează fortificațiile de epocă La Tène, lucru datorat și ponderii mici a publica-
țiilor bazate pe cercetare arheologică, care au ca obiectiv dealul Culă. Trebuie menționat 
faptul că, pe lângă izvoarele istorice referitoare la această zonă, există și cercetări arhe-
ologice, ambele direcții de studiu stând la baza istoriografiei moderne și contemporane 
asupra subiectului. 

Din punct de vedere arheologic, zona a făcut obiectul interesului atât pentru 
monarhia Austro-Ungară, cât și pentru statul român, fiind cercetată îndeaproape de 
către arheologii românii Ilie UZUM, Ștefan MATEI, Dumitru ŢEICU, Marian GUMĂ, 
Florin MEDELEȚ, Caius SĂCĂRIN, Richard PETROVSZKY, dar și de către Felix 
MILLEKER și Leonhard BÖHM, înaintea acestora5.  

Din păcate, platoul dealului a cunoscut o singură etapă de cercetare arheologică 
propriu zisă, la începutul deceniului șapte al secolului trecut, cu ocazia cercetărilor arhe-
ologice extinse prilejuite de către construcția barajului Porțile de Fier I / Đerdap I. A-
ceasta a fost urmată de o cercetare, la scară mai mică, a epocii La Tène de pe platoul 
dealului Culă, condusă de către regretatul arheolog Marian GUMĂ (Fig. 7). Din păcate, 
moartea prematură a acestuia a împiedicat publicarea concluziilor cercetării. Cel mai  

                                                      
4 Sencu, Băcănaru, 1976, p. 70-72. 
5 Conform spuselor sale, F. Milleker a efectuat cercetări la Pescari în 1901, pentru muzeul din 
Vršac (Milleker, 1937, p. 64). 



441 

 
Fig. 4. Coronini-Culă fotografie aeriană cu marcarea secțiunilor din 20196. 

                                                      
6 apud Roman et alii, 2020, pl. 2/2. 
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Fig. 5. Dealul Coronini-Culă; Gravură de la mijlocul secolului al XIX-lea7. 

recent capitol al cercetării arheologice este reprezentat de cercetarea incintei II și punc-
tual al incintei I, prin proiectul de restaurare demarat în anul 2019 (Fig. 4). 

O etapă preliminară a cercetării arheologice s-a consumat în a doua jumătatea 
a secolului al XIX-lea, prin cercetările de teren susținute de către istorici cunoscuți. Isto-
riografia locală de la finele secolului al XIX-lea din Banat a avut o preocupare constan-
tă pentru cercetarea monumentelor istorice şi pentru recuperarea patrimoniului arhe-
ologic al provinciei, scos la lumină fortuit de lucrările de amenajări funciare şi de cele 
de construcţie. Se remarcă, în această privinţă, pentru spaţiul de sud al provinciei bănă-
ţene, activitatea a doi arheologi autodidacţi, care au pus şi bazele muzeale la Weiskir-
chen (Bela Crkva) şi Werschetz (Vršac). Felix MILLEKER şi mai vârstnicul Leonhard 
BÖHM au consemnat în scris, în revista Történelmi és Régészeti Értesítő, publicată de 
către Societatea de Istorie şi Arheologie din Timişoara, descoperirile făcute în sudul 
Banatului, precum şi observaţii cu privire la starea ruinelor studiate8. În acest context, 
                                                      
7 apud Țeicu, 2016, p. 43, fig. 8. 
8 Țeicu, 2015. 
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L. Böhm a publicat consemnării despre starea ruinelor cetăţii de la Coronini9. Desenul 
atașat prezintă doar zidurile de sud şi de est ale aripi sudice10. În aceeaşi perioadă, cel 
mai cunoscut şi temeinic istoric medievist al comitatelor bănăţene şi al Banatului de 
Severin, istoricul PESTY Frigyes, a consemnat, în geografia istorică a comitatului 
Caraş, toate informaţiile cunoscute despre cetatea Sanctus Ladislaus sau Zentlaszlo-
vara11. Atestări ale cetăţii medievale regăsim și în geografia istorică a Ungariei sub 
huniazi a lui CSÁNKI Desző. Datorită acestora știm că cetatea dunăreană apare în 
documente odată cu anul 1428, sub forma Zenthlaszlowara, Zenth Laslovara, Sand 
Ladislaem, Santus Ladislaus12. Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania a 
preluat întocmai atestările şi forma în care apare în documentele de cancelarie publicate 
de istoriografia pozitivistă de la sfârșitul secolului al XIX-lea13. Un alt izvor important 
este reprezentat de actele din arhiva cavalerilor teutoni. Acestea au fost publicate ini-
ţial de către Erich JOACHIM şi mai recent de către Costin FENEŞAN. Ele aduc mărtu-
rie asupra edificării cetății, sugerând o construcţie a acesteia în scurtul interval din pri-
ma jumătate a secolului al XV-lea14. Documentele cartografice medievale sunt puţine 
şi de regulă oferă informaţii despre întreaga zonă a Dunării de Jos15, fiind notate aici 
în special fie cetatea Golubac, fie linia de fortificații din care a făcut parte și cetatea 
Sf. Ladislau. Fortăreața apare în hărțile cartografilor Wolfgang Lazius (1570), Jacopo 
Castaldo (1584) şi Hulsius Levinius (1630)16. 

Cel mai recent studiu, și în același timp singurul detaliat, despre arheologia 
cetății Sf. Ladislau este cel publicat de către Ștefan MATEI și Ilie UZUM în 1973. El 
se bazează pe informaţiile obţinute în urma campaniei de cercetare arheologică din 
mai‒iunie 1970 a celor doi și finanțată de către Muzeul Județean din Reșița, în cola-
borare cu Muzeul de Istorie din Cluj. Prin aceste lucrări a fost degajată planimetria 
cetății și a fost stabilită existența în teren a două incinte de piatră, care închideau o 
suprafață cu diametrul mare de 190 m și diametrul mic de 100 m. Rezultatele prelimi-
nare ale săpăturilor arheologice, planul acestora (Fig. 6) și un profil minimal au fost 
publicate într-un studiu din revista Banatica17. Cercetările din anii '70 au reprezentat 
baza discuțiilor pentru toate publicațiile următoare18 și reprezintă una dintre cele mai 
importante dovezi ale existenței fortificației dacice.  

Articolul a intrat în circuitul științific și a umbrit, pur și simplu, toate cerce-
tările trecute sau viitoare, dacă este să luăm în considerare și cercetările conduse de 
M. Gumă sau D. Țeicu. 

Campania arheologică întreprinsă de M. Gumă a avut puține urmări în plan 
                                                      
9 Böhm, 1880, p. 64 şi urm. 
10 Ţeicu, 1998, p. 107, pl. 32. 
11 Pesty, 1884, p. 211. 
12 Csanki, 1894, p. 96. 
13 Suciu, 1978, II, p. 432. 
14 Joachim, 1912, p. 87-119; Feneşan, 2015, p. 23, 32, 41, 44. 
15 Mârgic, 2012, p. 217 şi urm. 
16 Matei, 1979, p. 258. 
17 Matei, Uzum, 1973, p. 141-155. 
18 Rusu, 2005, p. 513-514; Ţeicu, 2009, p. 104-105. 
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Fig. 6. Planul cercetărilor de la Coronini Culă din anii '7019. 

istoriografic, firavele informații cu privire la cercetarea arheologică trebuiesc extrase 
dintr-un articol cu privire la ceramica de epocă dacică descoperită aici20 (Fig. 7). 
                                                      
19 apud Matei, Uzum, 1973, fig. 7. 
20 Medelet et alii, 1971; Din păcate, nu există foarte multe informații despre cercetarea arheolo-
gică de la sfârșitul anilor '70, însă figura arheologului M. Gumă se păstrează foarte bine în memo-
ria locală (Fig. 7). 
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Fig. 7. Arheologul Marian GUMĂ în timpul cercetărilor de la Coronini (1979)21. 

Prin urmare, cea mai cunoscută istoriografic este cetatea Sf. Ladislau, forti-
ficația din piatră, datată în ultima sa fază în secolul XV, cu o planimetrie vizibilă cu 
ochiul liber, datorată cercetărilor arheologice realizate în perioada anilor 1970‒'72. 
Investigaţiile din acești ani au urmărit să surprindă elementele fundamentale şi etapele 
de amenajare a fortăreței de la Coronini. A fost secţionat întreg platoul de la Culă, din-
spre nord spre sud și despre est spre vest. În acest fel, pornind de la marginea şanţului 
de apărare, care delimitează platoul de la Culă, s-a obţinut stratigrafic o imagine a ame-
najărilor de pe promontoriu. În următoarele două etape s-au verificat elementele de 
fortificare şi stratigrafia de pe laturile de nord-vest şi nord-est. Secţiunile notate în 
plan S2 şi S3, dublate mai apoi de S4 şi S5, amplasate la baza platoului a avut această 
menire. Şanţul de apărare de pe latura nordică şi nord-estică, cât şi cel de pe rama esti-
că, au rămas în afara interesului cercetării. Concomitent, în perioada menţionată mai 
sus, au fost degajate zidurile fortificaţiei din piatră şi elementele structurale ale aces-
teia (turn în arc, turnuri pătrate, turn circular, beciurile palatului). 

Întreaga construcţie istoriografică de până acum s-a fundamentat pe rezultatele 
parţiale ale cercetării arheologice din deceniul al optulea al secolului trecut22. 

                                                      
21 Arhivă personală D. Țeicu. 
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O ultimă etapă în construcția istoriografică este în curs de cristalizare și se ba-
zează în principal pe un amplu proiect de restaurarea al ruinelor fortificației medievale 
de la Coronini-Culă, fiind publicat până acum un scurt raport arheologic al campaniei 
din 201923. 

Astfel, în urma eforturilor conjugate, făcute de-a lungul timpului de către isto-
rici, arheologii sau simpli pasionați24, au fost stabilite mai multe etape de folosire și 
fortificare ale dealului de la Coronini-Culă. 

3. Fortificația dacică 
Cercetarea arheologică a identificat începuturile fortificării dealului în a doua 

Epocă a Fierului, acesta fiind locuit chiar mai devreme, începând cu Epoca Bronzului. 
Din păcate, aceste faze anterioare de locuire au fost grav deranjate de construirea cetă-
ții medievale de piatră25. De-a lungul timpului au fost menționate mai multe descope-
riri de materiale anterioare epocii romane, atât pe platou, cât și pe pantele dealului sau 
pe terasa Dunării. Materiale găsite au fost încadrate fie la ceramica hallstatiană, găsi-
tă în zona joasă de la baza Dealului Culă, cât și la materiale aparținând Epocii Bronzu-
lui, monede grecești sau materiale de epocă La Tène26. În peșterile Gaura Livadiței, 
Gaura cu Muscă, peșterea Gaura Chindiei I și II, precum și în avenul Varniței, au fost 
cercetate straturi arheologice corespunzătoare fie epocii bronzului, primei epocii a fie-
rului, fie celei de-a doua27. De asemenea, mina de plumb, cupru, fier și metale prețioase 
de la Vărad se pare că a fost exploatată încă din preistorie, cu exploatări în epoca daci-
că, romană și medievală28. De asemenea, în teritoriul localității, la vest de aceasta, pe 
malul Dunării și de-a drumul care duce spre Moldova Veche, a fost cartat un grup de 
tumuli datând din Hallstattul mijlociu și târziu29. 

Pe baza descoperirilor, o primă etapă de fortificare a dealului a fost încadrată pe 
baza unor monede descoperite aici, în epoca La Tène, fiind vorba despre emisiuni mone-
tare emise la Apollonia și Dyrrachion și aflate în prezent în custodia Gradski Muzej 
Vršac, al Muzeului Național al Banatului din Timișoara și la Magyar Nemzeti Múzeum 
din Budapest30. Această etapă de fortificare este practic putin documentată arheologic,  

                                                                                                                                         
22 Matei, 1979; Rusu, 2005, p. 513; Țeicu, 2009, p. 104-105. 
23 Roman et alii, 2019. 
24 Multe dintre descoperirile de obiecte sau monede sunt făcute de către localnici pasionați de 
istoria locului. 
25 Medelet et alii, 1971, p. 465. 
26 Roska, 1942, p. 145-146; Gumă, 1982; Medeleț, 1997, p. 274-275. 
27 Boroneanț, 2000, p. 20, 35-37, 108. 
28 Boroneanț, 2000, p. 123. 
29 Petrovszky, 1977, p. 445-446; Medeleț, Bugilan, 1987, p. 157. 
30 Este vorba despre un tezaur de THD din vremea lui Alexandru cel Mare, descoperit pe plato-
ul fortificat (Coronini I), de un al doilea tezaur descoperit în 1895 în fața bisericii (un vas de 
bronz cu 178 DH de Apollonia și Dyrrachium; Coronini II), un al treilea tezaur descoperit pe 
panta dealului în anul 1970 - 6 DH emise de Dyrrachium și 1 de Apollonia (Coronini III), un 
tezaur descoperit în hotarul satului și format din 2 DRR datate 139 și 126 BC (Coronini IV), la 
care se adaugă și o descoperire izolată descoperite făcută înainte de 1861 - 1DH emisă de Dyrra-
chium și o alta descoperită undeva la 1904 pe cetate - o DH de Apollonia; prin urmare, pe ceta-
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Fig. 8. Profilul secțiunilor prin fortificația din a doua epocă a fierului31. 

pe amplasamentul în cauză aflându-se în prezent cetatea medievală. Cu siguranță însă, 
artefactele ceramice precum și prezența unor complexe, argumentează datarea fortifi-
cării dealului încă din perioada La Tène32. În intervalul scurs până între secolele I îHr‒
I dHr, pe amplasament a fost ridicată și apoi refăcută o fortificație cu val de pământ, 
palisadă și șanț. Părăsirea amplasamentului a fost pusă de cercetători pe seama curățirii 
de așezări inamice a malului nordic al fluviului, datorită înfințării provinciei Moesia. 

Locuirea a fost probată în cadrul cercetărilor din anii '70 (Fig. 6, 8), prin iden-
tificarea în zona a platoului, în partea nordică a acestuia, a unor locuinţe şi a urmelor 
fortificaţiei33. Au fost parţial cercetate patru locuinţe și au fost plasate, pe baza materi-
                                                                                                                                         
te și în jurul acesteia au fost descoperite monede emise în lumea greacă și romană în secolele 
IV‒II îHr dar și în perioada secolelor III‒IV dHr (vezi Gudea, 1971, p. 142; Chirilă, Gudea, 1972; 
Medeleț, 1997, p. 274-275). 
31 apud Rustoiu et alii, 2017, fig. 6. 
32 Matei, Uzum, 1973. 
33 Medelet et alii, 1971, p. 465; Matei, Uzum, 1973; Gumă, 1992, p. 39-40; Rustoiu, 2005, p. 
63-64. 
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alului recoltat, în două orizonturi cronologice, unul în perioada secolelor II‒I îHr şi al 
doilea orizont de locuire în secolele I îHr‒I dHr34. Locuirea a fost întărită şi apărată 
de fortificaţii de pământ şi lemn, cu mai multe faze de refacere și prin urmare putem 
vorbi despre o așezare întărită35. Elemente ale sistemului de apărare au fost surprinse în 
zona de nord și nord-est a platoului, în secțiunile perpendiculare pe zidul incintei medi-
evale, chiar sub aceasta. Date despre existenţa şi structura fortificaţiilor din această 
perioadă s-au obţinut din cercetarea şanţurilor S11, S3 şi S4

36. Investigaţia arheologică 
nu a reușit să elucideze structura fortificației, datorită suprapunerilor medievale. Știm 
însă că prima fortificaţie a avut forma unei palisade duble, care a fost distrusă violent 
prin ardere37. Ea are în S1, în profilul estic, o grosime de până la 0,80 m38. A doua etapă 
a fortificaţiei dacice a fost delimitată pe o lungime de circa 9 m. Structura de apărare 
din lemn şi pământ s-a păstrat sub forma unui nivel gros de incendiere39. În ceea ce pri-
vește afirmația făcută de M. Gumă, cum că șanțul săpat în stânca dealului, pe latura 

 
Fig. 9. S1/2019, rămășițele palisadei de perioadă dacică40. 

                                                      
34 Matei, Uzum, 1973, p. 144, fig. 5; Țeicu, 2016, p. 9. 
35 Fâc, 1998, p. 98. 
36 Matei, Uzum, 1973, p. 144, fig. 4 şi 5. 
37 Gumă, 1992, p. 40. 
38 Matei, Uzum, 1973, p. 144, fig. 4. 
39 Gumă, 1992, p. 40. 
40 apud Roman et alii, 2020, pl. 3/1. 
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Fig. 10. S2/2019, complexe de perioadă dacică41. 

                                                      
41 apud Roman et alii, 2020, pl. 3/2. 
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nordică, ar fi săpat în epoca dacică42, credem că acest lucru este puțin probabil. Cel 
mult se poate spune că, probabil, un șanț a fost săpat în această epocă, dar el era cu sigu-
ranță mult mai puțin adânc decât cel care poate fi văzut astăzi pe teren, însă în lipsa 
unor cercetări arheologice asupra șanțului, din păcate, toate aceste ipoteze rămân  neve-
rificate. 

 

  

Fig. 11. Materiale de perioadă dacică43. 

                                                      
42 Medeleț et alii, 1971, p. 465. 
43 apud Roman et alii, 2020, pl. 4. 
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În cadrul cercetărilor din anul 2019, pentru proiectul de restaurare al cetății 
medievale, a fost excavată S1/2019, trasată perpendicular pe zidul de apărare al incin-
tei I, în interiorul dar și pe exteriorul acesteia, la sud-est de S. IV (cercetată probabil 
în 1972), cu scopul verificării raportului dintre zidul de incintă medieval şi amenajările 
anterioare (dacice, medieval timpurii). Are dimensiunile de aprox. 10 × 3 m. A fost 
identificat un segment al zidului incintei I şi au fost determinate etapele stratigrafice 
cuprinse între primul nivel de folosire al fortificaţiei de epocă La Tène, ridicarea forti-
ficaţiei medievale, edificarea unei construcţii de lemn şi mortar (surprinsă la -1,7 m 
adâncime) în proximitatea zidului de apărare şi scoaterea din uz a acesteia. Construc-
ţia cetății medievale a dislocat niveluri mai vechi şi prin urmare, în umpluturile folo-
site pentru a nivela interiorul cetăţii au fost descoperite şi materiale preistorice. De 
asemenea, complexe încadrate în epocă dacică au fost descoperite și în incinta II, în 
S2, S3 și S444. Este foarte clar că și în 2019 a fost excavată fortificația de epocă La 
Tène, aflată sub zidul medieval, pe fotografii fiind evidente gropile pentru palisadă, 
iar în incinta 2 au fost excavate rămășițe ale nivelului de locuire, așa cum se remarcă 
și din materialul ilustrat, între care se remarcă un picior de amforă romană. Prin urmare, 
și în această fortificații avem urme ale unor schimburi comerciale cu Imperiul Roman 
(Fig. 4, 9‒11). 

Câteva cuvinte se cuvin și pentru a prezenta tabloul general al acestor fortifi-
cații de epocă dacică (Fig. 12). Astfel, primele aşezări întărite apar, la sfârşitul secolu-
lui al III-lea‒începutul secolului al II-lea îHr, pe malul Dunării, la Stânca Liubcovei, 
Pescari/Coronini-Culă şi Socol-Palanački Breg, Divici. Cauza principală a apariţiei 
acestor fortificaţii este legată de evoluția generală a comunităţilor de tipul LTD1, dar 
şi de stabilirea scordiscilor la confluenţa Dunării cu râul Sava, eveniment care are loc 

 
Fig. 12. Cetățile dacice din zona superioară a Clisurii45. 

                                                      
44 Roman et alii, 2020, p. 467-472. 
45 apud Rustoiu et alii, 2017, fig. 2. 
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la începutul secolului al III-lea îHr46. Locuirea și probabil și fortificația de la Coronini-
Culă, cu o istorie mai veche de secolul II îHr, își leagă apariția de schimbările care au 
loc în regiune și reprezenta, alături de fortificația de la Divici, un punct de reper impor-
tant pe malul fluviului la finalul secolului I îHr.  

Aflată într-o zonă foarte bogată, datorită poziției strategice, Coronini a secon-
dat centrul de la Divici, ca bogăție și putere, având în vedere faptul că fortificația de 
la Divici prezintă și o fază de piatră47. Cu siguranță, ea găzduia, la fel ca cea de la Di-
vici, meșteșugari, comercianți, războinici, cât și populație de rând pe terasele inferi-
oare, lucru vizibil și în distribuția tipologică a descoperirilor. Dacă este să analizăm 
distribuția spațială a descoperirilor, atunci putem spune că, deși partea superioară a 
platoului era fortificată, fiind locuită probabil de o elită, marea parte a populației locu-
ia și se înmormânta pe terasele inferioare ale Dunării, unde la fel ca și în cazul Divici-
ului, au fost descoperite monede grecești, ceramică și alte obiecte, care atestă o locu-
ire de durată și care cu siguranță a cuprins și secolul I dHr48. Trebuie menționat faptul 
că pe terasele Dunării, precum și pe pantele dealului de la sud și sud-est de cetate și 
care astăzi sunt inundate de Dunăre, a fost descoperit material specific, alături de un 
tezaur49, fapt ce denotă o arie de locuire de mari dimensiuni. Finalul fazei I a așeză-
rilor dacice din Clisură este pus pe seama transformărilor, care au loc odată cu regatul 
lui Burebista, în acest spațiu50, cetatea fiind distrusă definitiv de către Imperiul Roman, 
ca acțiune premergătoare a războaielor de cucerire a Daciei, la începutul secolului al 
II-lea. 

Din păcate, construcția barajului de la Porțile de Fier I a dus la crearea unui 
uriaș lac de acumulare în amonte, fapt care a făcut ca nivelul fluviului să urce în golful 
de la Coronini și să inunde terasele inferioare, înecând mare parte din insula aflată în 
mijlocul Dunării și numită Ostrovul Moldova Veche. Ceea ce a mai rămas din terasa 
Dunării a fost sistematizat pentru construcția șoselei și prin mutarea satului, modificând 
definitiv peisajul antic și medieval. 

Punctul Coronini-Culă face parte din linia de așezări fortificate de epocă La 
Tène de la Orešac-Židovar, Socol-Palanački Breg, Divici, Coronini, Liubcova-Stenca51, 
aflate în sudul Regatului Dacic în ajunul cuceririi romane și al căror sfârșit este mai 
timpuriu decât perioada războielor daco-romane, fiind legat probabil de impunerea con-
trolului roman în zona Dunării și înființare provinciei Moesia.  

4. Fortificația romană 
Despre locuirea de epocă romană de la Coronini s-a scris foarte puțin, descope-

ririle încadrabile în această epocă fiind mai rar menționate de literatura recentă. Doar 
scrierile mai vechi și romantice ale lui Alexandru MOISI, de la 1934 și 1938, vorbesc 
despre descoperirile de monede romane de la cetate, care, în opinia autorului, provin 

                                                      
46 Gumă, 1992, p. 39; Rustoiu, Ferencz, 2018, p. 131.  
47 Berzovan, Borangic, 2016, p. 23. 
48 Rustoiu, Ferencz, 2017. 
49 Roska, 1942, p. 145- 146. 
50 Rustoiu, Ferencz, 2018. 
51 Rustoiu, Ferencz, 2019, p. 190. 
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din castrul roman, care trebuie să fi existat în vârful dealului, înaintea cetății medieva-
le52. A trecut aproape neobservat chiar și faptul că numeroase spolii de epocă romană 
au fost folosite la construcția cetății medievale, de la cărămidă și blocuri de calcar 
fațetat și până la fragmente din monumente de marmură folosite pentru bolțile aripii 
sudice. Este foarte clar că aceste materiale au fost spoliate din proximitate și folosite 
la construcția cetății medievale, la început de secol XV-lea. Refolosirea materialelor 
de construcție antice la ridicarea monumentelar medievale a fost o practică des întâl-
nită în Banatul medieval, fiind o metodă acceptată pentru a scuti de timp și bani auto-
ritățile și a ajuta la pregătirea comunității în fața pericolului reprezentat de invazia 
otomană53.  

Materialele puteau fi spoliate fie din proximitate - zona castrului roman și a 
așezării de la Moldova Veche54 sau chiar din zona satului actual, unde sunt menționate 
descoperiri romane de către Felix MILLEKER și ROSKA Márton. La finalul secolu-
lui al XIX-lea, F. Milleker amintește că, în anii 1850, aici a fost descoperit un mormânt 
roman, din care un vârf de suliţă din fier, în stare bună de conservare, a ajuns la muze-
ul din Bela Crkva/Biserica Albă55. De asemenea, alte materiale romane ar fi fost desco-
perite sub satul actual, fapt amintit și de către Roska M. Între acestea se găsesc și unelte 
agricole56. Monede republicane romane au fost descoperite în hotarul satului57, iar frag-
mente de amforă au fost documentate în cercetarea din 2019, fiind puse în legătură cu 
fortificația dacică. Prin urmare, cu siguranță că există contacte, cel puțin comerciale, 
cu Imperiul Roman, încă de la extinderea stăpânirii acestuia pe malul sudic al fluviului. 

Descoperirile de monedă romană în zonă au pus în circuitul științific și alte 
exemplare. Un denar de la Severus Alexander, cu indicația că a a fost găsit la Culă, a 
fost achiziționat de la Petru ȚUNDREA de către Muzeului Banatului Montan din Reși-
ța58. De asemenea, un follis de la Diocletian, bătut de monetăria de la Siscia în anul 
303 a fost descoperit la pichetul de grăniceri, exact sub dealul Culă59. O altă monedă 
de epocă constantiniană și care se presupune a proveni de la Pescari, se afla în seco-
lul trecut în mâinile unui particular din Ilidia60. Alte patru monede, datate în a doua 
jumătatea a secolului al IV-lea, au fost descoperite în apropierea dealului61. 

Numeroase alte materiale au fost descoperite și în epocă contemporană la 
Coronini/Pescari. Între acestea putem menționa o statuetă de teracotă fragmentară, 
aflată în prezent în depozitele Muzeului Banatului Montan Reșița62. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, rămâne întrebarea: dacă multe dintre 
                                                      
52 Moisi, 1934, p. 7; Moisi, 1938, p. 233. 
53 Hamat, 2020. 
54 Benea, 2016, p. 154. 
55 Milleker, 1897, p. 17. 
56 Roska, 1942, p. 146. 
57 Vezi nota 31. 
58 Gudea, 1971, p. 142. 
59 Chirilă, Gudea, 1972, p. 716. 
60 Bălănescu, 1984, p. 131. 
61 Chirilă, Gudea, 1972, p. 716. 
62 F.n.i. 
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aceste materiale sunt în prezent pierdute, ar putea fi vorba despre materiale romane 
provenite din contexte dacice?  

Răspunsul: cu siguranță că nu în toate cazurile se poate vorbi despre materi-
ale romane în contexte dacice! În zona satului este amintit cel puțin un sarcofag, ală-
turi de care avem menționate unelte agricole și monede, ceea ce arată că este vorba cu 
siguranță de o așezare de după cucerirea romană. Spre existența unei așezări în zonă, 
opta și regretatul arheolog Doina BENEA. Ea a datat locuirea de aici în secolele II‒ IV 
și o considera o așezare rurală63, aflată în proximitatea drumului roman și a castrului 
de la Moldova Veche. 

Spre existența unui minim sistem de fortificare, măcar cu un turn de suprave-
ghere pe platoul dealului Culă, ne duce cu gândul și fortificația romană Cuppae64, în 
prezent suprapusă de cetatea medievală Golubac. Știindu-se faptul că o caracteristică 
a limes-ului Dunărean o reprezintă fortificațiile în oglindă pe ambele maluri, intrarea 
în Porțile de Fier este păzită prin ridicarea fortificațiilor de la Cuppae și Moldova Veche. 
Prin urmare, în condițiile existenței castrului de la Moldova Veche, ca și contrapartidă 
pentru cel de la Cuppae, la Coronini probabil că putem avea de-a face cu un turn de 
observație și semnalizare pentru navigației pe fluviu.  

Astfel și Coronini se înscrie ca punct de interes pe limes-ul dunărean, dar și ca 
stație probabilă pe drumul de la Orșova-Dierna la Pojejena. 

5. Concluzii 
Pe baza bibliografiei prezentate mai sus, destinul fortificației de pe dealul Culă 

în perioada dacică, dar și în timpul celei romane, începe să devină tot mai clar. Din 
păcate, deși s-a scris destul de mult pe acest subiect, nu se cunosc multe despre cum 
arăta fortificația în Antichitate. Paradoxal, dar la fel ca și în alte cazuri, bibliografia din 
secolul al XIX-lea a fost foarte puțin consultată și multe dintre obiectele descoperite 
atunci s-au pierdut, fiind împărțite între instituții muzeale din Serbia, Ungaria și Româ-
nia. Cu siguranță că cercetările pentru proiectul de restaurarea vor aduce clarificări în 
multe privințe. Ceea ce s-a publicat până acum susține ideea fortificării dealului în 
epoca La Tène și probabil folosirea lui în timpul provinciei romane. La fel ca și în 
cazul fortificației de la Divici, la Coronini-Culă, exista o elită care folosea probabil 
inclusiv produse venite din lumea greacă și mai apoi din Imperiu Roman. Locuirea 
era mult extinsă, fiind incluse probabil și primele terase ale Dunării, aflate în relație 
directă cu punctul fortificat de pe deal. Cu o viață legată organic atât de situația poli-
tică de pe malul fluviului dar care, cel puțin începând cu secolul I îHr, a început să se 
raporteze la zona centrală a Regatului Dac, fortificațiile din Clisură au simțit toate ma-
rile cutremure politice, sociale și culturale. Odată cu extinderea controlului roman în 
zona Dunări de Jos, acestea au ajuns față în față cu un dușman redutabil, care probabil 
că a curațat malul nordic al fluviului pentru a securiza granițele provinciei sale Moesia. 
Din păcate, nu știm foarte multe cu privire la perioada provinciei romane la Coronini. 
Putem presupune că acesta era un punct pe drumul antic care treversa defileul fluviu-
lui de la Orșova la Pojejena. Cu siguranță există o așezare, ca dovadă și semnalările 
                                                      
63 Benea, Bejan, 1994, p. 142. 
64 Băjenaru, 2010, p. 26. 
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de descoperiri încadrate în epoca romană, în zonă. Locuirea de aici a supraviețuit cu 
siguranță părăsirii provinciei romane de la nord de fluviu și a continuat și în secolul 
al IV-lea, cum de altfel este cazul și al altor așezări de lângă Dunăre65. Pe lângă 
așezarea și necropola romană, și având în vedere zona strategică și vizibilitatea bună, 
este posibil ca sub fortificația medievală să fie și rămășițele unui turn roman. 

Deocamdată, dealul își păstrează încă secretele, însă timpul mai are răbdare cu 
el doar încă câțiva ani … 

                                                      
65 Cele mai apropiate fiind Gornea și Vinograda-Vlaskicrai, vezi Gudea, 1977; Bozu, El Susi, 
1987. 
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