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CETATEA GETO-DACICĂ DE LA CETĂŢENI, JUDEŢUL ARGEŞ 
DINU V. ROSETTI ,  LUCIAN CHIŢESCU 

La marginea de vest a comunei Cetăţenii  din Vale, 
j udeţul Argeş, în partea stîngă a rîului Dîmboviţa, pe 
virful monticolului pietros, cu pante extrem de abrupte, 
unde se află schitul rupestru "Cetăţuia" (fig. 2 ,  3), săpă
l.uri le arheologice din vara anului 1 969 au prilejuit iden
tificarea şi cercetarea parţială a unei fortificaţi i geto
dacice din piatră (fig. 1 ) .  Aceste săpături îşi propuneau 
să continue de fapt sondaj ele făcute aici în 1 958 şi  care 
:emnalaseră unele compl xe 1 a căror cercetare atentă se 
i.mpunea. De comun acord , semnatari i prezentului mate
r ial ,  ţinînd seama de locul extrem de stîncos şi  limitat 

ca suprafaţă datorită în parte şi  numărului mare de chi
l i  i actuale, am convenit să reluăm sondajele anterioare 
prin int.erceptarea parţială a acestora cu o secţiune de 
10X2 m (S.1 . ) ,  trasată aproximativ pe direcţia nord-sud, 
la 0,50 m est de ultima chilie din spatele schitului . Sec
ţiunea avea în principal scopul de a intercepta zidul de 
pe latura de nord a micului platou şi construcţia rectan
gulară de piatră din interior, încercînd a se surprinde 
astfel o situaţie stratigrafică mai clară şi, prin aceasta, 
de a avea posibilitatea unei datări cît mai exacte a celor 
două complexe din piatră2. Cu ajutorul a patru supra
feţe adiacente (s. 1, s . l  a, 1 b şi  s .2) laturii de vest a 
.secţiunii 1, făcute la sudul şi parţial în interiorul chiliei 
.actuale, s-a cercetat întreaga construcţie rectangulară de 
p iatră din interiorul platoului, cercetarea ei prilejuind 
unele constatări pe cît de puţin aşteptate pe atît de reve'
Jatoare. 

Dacă în şi  sub solul vegetal actual, într-o depunere 
de 0,20-0,50 m de pămînt extrem de frămîntat dato
J'ită deselor i ntervenţii recente, s-au găsit şi  unele mate
riale feudale databile în secolul al XIV-lea3, iar în păr
.ţile unde stratul feudal a rămas nederanjat s-au aflat în 
·exclusi vi  tate materiale feudale similare, în schimb, pe 
ruina construcţiei din piatră, şi  mai cu seamă în inte
riorul ei, a apărut un nivel de arsură gros pe alocuri de 
,0 , 50 m în cuprinsul căruia s-au găsit în exclusivitate 
fragmente ceramice geto-dacice. Prin curăţirea şi cerce
tarea atentă a complexului de zidărie s-a constatat că 
'est.e vorba de o construcţi e de formă pătrat-rectangu
lară4, cu zidul gros de 2 metri şi  cu latura păstrată 
de 9 m la exterior şi  de 5 m la i nterior. Partea încă 
păstrată a construcţiei este făcută în întregime din pia
t.ră de rîu de diferite forme şi mărimi şi d in bucăţi de 
gresie nisipoasă locală, neprelucrată şi  fără vreun indi
·ciu de folosire a mortarului .  Imprejurarea că la zidărie 
s-a folosi t în bună măsură gresia nisipoasă, ce se macină 
la intemperii, poate crea însă impresia, falsă desigur, că 
.ar fi vorba de mortar, tocmai datorită nisip ului mărunt 
·ce a pătruns printre pietrele zidăriei . 

In timpul cercetărilor s-a constatat, de asemenea, că 
pe stînca înclinată pe care urma să se realizeze construc
ţia exista pe alocuri un nivel de locuire cu resturi de 
·cultură materială întrucît, în vreme ce zidăria de pe latu
rile de est, ş i  probabil de nord, este aşezată direct pe 

stînca naturală, celelalte două laturi ale construcţiei sînt 
clădi te pe un nivel de locuire ce conţine materiale geto
dacice. Constatarea aceasta a fost făcută atît în 19585, cît 
şi in timpul cercetărilor noastre, în capătul de sud al sec
t iunii 1 sau pe latura vestică a suprafeţelor la şi 1 b6. 

1 "Materia le şi cercetări arheolugil e" , VllI, 1962, pag. 73-86. 
2 Ibid'�nl . 
3 Este vorba de fragmente cerall1ice, bolţi de arbaletă şi fragmente de 

p in tel1 i .  
4 Partea de nord a co nstrUCţiei n u  s - a  mai  păstrat, astfel c ă  forma 

şi dimensiun i le ei  exacte nu mai pOt fi cunoscute. 
5 "Materiale", VIII, 1 962, pag. 77. 
6 Metoda aşezării zidului dacic, În cazul unor stînci Înc l inate, pe un 

s trat de lut este asemănătoare cu cea Întîlnita la BÎtca Doamnei (N. Gos
tar, Cetăţi dacice din Moldova, Bucureşti , 1 969, pag. 1 3) ,  cu precizar�a că 
i:l Cetăţ.eni nu este vorba de o depunere de pămînt făcută special pentru 
construirea zidului ci, dimpotrivă, de o depunere a rheologică, cu urme de 
cultură materială, peste care a fost făcut zidul . 
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Absenţa mor-tarului în zidărie şi mai cu seamă exist.enţa 
a două nivele de locuire cu materiale geto-dacice, unul 
la baza construcţiei şi altul peste ruina acesteia, nu mai 
lasă nici o urmă de îndoială că ne găsim în  faţa unei 
amenaj ări geto-dacice, probabil o locuinţă-turn, databilă, 
pe baza materialului ceramic, în cursul secolului II Le.n .  
şi la începutul celui următor. Intr-adevăr, materialul ce
ramic descoperit · atît în nivelul de la baza construcţiei, 
cît mai cu seamă în n ivelul de dărîmături şi  arsura de 
deasupra acesteia - ars ura provine de la incendierea 
suprastructurii de lemn a construcţiei - este extrem de 
unitar din punct de vedere cronologic. In cadrul acestuia 
predomină ceramica cenuşie şi  roşie lucrată cu mîna din 
pastă poroasă, fără decor (fig. 5/1-9), sau cu decor alveo
Iar (fig. 5/1 0-1 1 ) .  Nu lipsesc Însă nici unele fragmente 
lucrate la roată din pastă fină fără decor, sau cu decorul 
reprezentat de linia în val încadrată de reţele de linii 
orizontale incizate (fig. 5/14) .  

Lucrurile nu se opresc însă numai la această în ca
drare cronologică deoarece în n ivelul de arsură, direct 
pe stînca arsă din i nteriorul construcţiei, a fost găsită 
in situ o monedă romană republicană din argint, puternic 
arsă şi  ea, emisă în anul 88  Le.n .? Descoperirea monedei 
în condiţii stratigrafice extrem de limpezi aduce dovada 
fermă a distp-ugerii prin incendiu a acestei construcţii 
geto-dace în primele deceni i  ale secolului 1 î .e .n .  Consta
tarea aceasta va contribui în mod substanţial la încerca
rea de stabilire a cauzelor şi a momentului distrugerii 
prin incendill a fortificaţiei.  Fiindcă, descoperirea locuin
ţei-turn a constituit în chip necesar punctul de plecare 
a unor minuţioase investigaţii pentru identificarea zidu
lui de incintă al cetăţii .  Pornind de la constatarea că 
zidul de piatră din capătul de nord al secţiunii 1 este fă
ră nici o îndoială o amenajare feudală, ce foloseşte mor
tarul, bucăţile de cărămidă şi  cărbune, realizată probabil 
în secolul al XIV-lea pentru a astupa golul spre Valea 
lui Coman rămas la partea superioară a stîncilor "Masa 
lui Negru Vodă" şi  spre stînca in  care a fost dăltuit schi
tul rupestru, atenţia ne-a fost concentrată spre limita su
dică a platoului unde distanţa mai. mare dintre ultimele 
stînCi lăsa să se întrevadă oarecare posibilităţi de depis
tare a resturilor vechiului zid . 

Intr-adevăr, cu ajutorul a trei secţiuni (S .II-S.-IV), 
pe latura de sud a platoului, la marginea abruptă a aces
tuia, chiar lîngă şi sub ultima porţiune a cărării de acces 
spre schit, au fost interceptate şi cercetate resturile unui 
zid de piatră, gros de 2 m în unele porţiuni şi  de 2,50 m 
în altele, cu parament exterior şi interior făcut din gresie 
nisipoasă făţuită şi  ordonat aşezată, cu emplecton din 
pietre diferite dar fără indicii de folosire a mortarului .  
Chiar dacă resturile zidului n u  s e  mai păstrează decît 
pe o înălţime de 0 ,30-0,40 m, structura şi modul de rea
lizare a paramentelor şi emplectonului sînt evidente. 

Şi mai important de reţinut este faptul că lîngă pa
rament.ul interior al zidului, direct pe stînca naturală cu 
panta înclinată la peste 45°, au fost găsite fragmente 
ceramice geto-dacice similare cu cele descoperi te pe rui
na turnului din interior, ceea ce demonstrează, împreună 
cu tehnica de construcţie, că ne aflăm în Iaţa zid1.l1ui 
de i ncintă al cetăţi i  geto-dacice. Zidul acesta, avînd lun
gimea de cca 56 m, uneşte pe direcţia est-vest stîncile 
ce străjuiesc platoul spre Valea Chilii lor şi Valea lui Co
man (fig. 4).  

tntrucît pe latura de nord al platoului nu  vom putea 
şti niciodată dacă pe locul actualului zid feudal a existat 
mai înainte unul dacic, rămînem la constatarea că sin
gurul zid păstrat al incintei dacice este cel ce închidea 
ultimul spaţiu, liber spre sud, la partea superioară ·a 

7 Den ar roman republican emi s  de magistratul monetar Q. Titius în 
an ul 88 ; .e.n . (Sydenham, Roma, 691 ) ,  3,85 gr. , 19 mm. Identi ficare Fă
elită de Maria Chiţe Cll. 
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PLAN SCHEMATIC 
AL CETĂŢII DACICE DE LA CETr.ŢENI '",' 
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Fig. 1 .  Pl:ln schematic al cetăţii d.\cice de la Cetă\eni. 

unor stînci naturale cu pereţii drepţi pînă la verticală. 
Stăruim a sublinia că zidul menţionat închidea spre sud 
numai partea superioară a stîncilor f i indcă, la numai cîţi
va metri în afara lui, şi pe această latură peretele stîn
cilor devine la fel de abrupt ca şi în rest. 

Fig. 2. Plan de situaţie al cetăţii şi aşezării dacice de la ·Cetăţeni. 
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Este, aşadar, vorba de o cetate naturală, întărită doar 
parţial cu zid, ce se înscri e  perfect în categoria fortifi
caţiilor geto-dace prezentate de către Dio Cassius drept 
adevăraţi "munţi întăriţi"6. 

In afara locuinţei-turn, în interiorul cetăţi i ,  pe spa
ţiul extrem de mic rămas neocupat de chi l i i  au mai fost 
i dentificate trei bazine de forme şi d imensiuni diferite, 
dăltuite în stîncă, toate constituind în mod evident rezer
voare pentru strîns apa. Astfel, la 3,50 m sud-est de 
locuinţa-turn se găseşte o cisternă de formă rotundă, cu 
diametrul de 3,50 m, cu peretele vertical cioplit în stîndi 
pînă la adîncimea de 3 ,50 m .  Tot aşa, la cca. 1 1  m est 
de turn se află un alt bazin, de asemenea cioplit în 
stîncă, cu dimensiunile de 1 , 80X 0,80X O, 70 m. In fine, 
deasupra schitului se găseşte un alt rezervor de formă 
pătrată, dăltuit în stîncă pînă la adîncimea de 2;50 m 
(fig. 1 ) .  In timpul cercetărilor nu  s-au găsit în interiorul 
lor decît pămînt răvăşit şi materiale amestecate. In aceste 
condiţii ,  chiar dacă nu se pot face în mod obiectiv pre
cizări ferme, bănuim că primele două rezervoare, s ituate 
la pici orul celei mai înalte părţi a acestui vîrf stîncos 
şi avînd rolul evident de captare a apei de ploaie, pot 
fi atribuite cu probabilitate epocii geto-dace9. Presupu-

8 Dio Cassius, În Izvoare privind istoria României, I, Bucure�ti, 1 964, 
pag. 689. 

9 Rezervorul situat deasupra schitului rupestru, prin poziţie şi prin 
sistemul de d:iltuire oarecum asemăn:itor cu cel folosit la "cioplirea" 
schitului, pare a fi mai degrabă de atribuit perioadei de funCţionare a 
schitului rupestru ale cărui Începuturi par a data din veacul al XVI-lea. 
Vezi în această chestiune, Pavel Chihaia, Cetatea şi schitul lui uN egru 
Vodă« de la Cetăţeni - Muscel, în .Glasul Bisericii" , XVIII, 1969, 1-2, 
pag. 1 1 8,  1 30. 
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n rea se bazează ş i  p faptul ca In vreme ce fortificaţ ia 
geto-dacică a avut o perioadă de funcţionare mai înde
lungaLă Iorti f icaţia feudală, probată numai de zidul de 
piatră dinspr Vale;;t lui Coman şi unele material arheo
logic medievale din care nu l ipsesc fragmentel ceramice 
şi unele piese de ornament, pare a .fi avut, în schimb, o 
existenţă mai fem ră. La aceasta duce în chip logic 
constatarea că dacă pe latura de nord a platoului,  feu
dali i au realizat un zid, car poate că înlocuia unul mai 
vechi, dacic, pe latura sudică s pare că e i  au folosit zi
dul încă păstrat pe oarecare înălţime al cetăţii geto-dace. 
ALminteri, nu put m explica faptul că în vrem ce res
turile zidului dacic se mai păstrează încă pe latura sud ică 
a platoului ,  ce le feudale, oricum mai rezistente, lipsesc 
cu desăvîrşir  . 

Existenţa cetăţii şi a vi ţuiri i  g to-dace pe acest mon
ticol sînt în mod complementar at state de o reprez n
tar a căIăr ţului în mers spr dreapta, imagine asemă
nătoare cu cea de pe monedele geto-dace, săpată şi păs
trată pe peretele exterior, nordic, al stîncii în care a 
Io:t amenajat schi tul rupestru .  Reprezentarea aceasta de 
pe peretele natural al cetăţi i geto-dace este singura care 
poat fi atri buită perioadei car ne preocupă, dintr-o 
suită d alte semne şi gravuri I'upestre diferi te, unele 
cu paralele în scrierea glagoli tică 10, ce se găse c pe stîn
c i le de la piciorul monticolului. 

Cetatea de pe platoul "Cetăţuia" îşi are aşezar a co
respunzătoare pe terasa îngustă ce se întînde la piciorul 
înălţimii  de-a lungul rîului Dîmboviţa, între Valea Chi
l iilor şi Valea lui Coman. Cum Însă problema aş zări i  
geto-dace nu intră aic i  în preocupăril noastre, să încer
căm să stabilim, în lumina datelor mai sus prezentate, 
care au fost menirea, momentul şi  cauzele distrugerii 
cetăţii geto-dace de la Cetăţeni .  

Din capul locului trebuie reţinut faptul că din punct 
de v der al tehnici i  de construcţie a zidurilor, cetat a 
d la Cetăţeni prezintă deos biri  notabile faţă d c tă
ţile dacice socotit clasic din Munţi i Orăştie i .  Aici nu 
întîlnim blocuri din piatră fasonată în paramente şi nici  
"bab le" pentru fixarea bîrnelor din lemn. Folosirea pie
trelor mici şi cioplite sumar la paramentele zidului de 
incintă sau lipsa totală a paramentelor şi  a pietrelor pre
lucrate la zidul locuinţ i-turn din interior sugerează că 
la C tăţeni ne găsim într-o fază mai timpuri a realiză
rii forti ficaţiilor geto-dacice. Această fază mai timpurie 
pare a fi dovedită, pe lîngă cetatea de la Cetăţeni ,  d alt 
fOl't if icaţii similare din rîndul cărora nu pot lipsi cele 
de la Cîmpuri-Surduc1 1  şi Polovragi 12, cu care cetatea d 

10 "Materiale" . VIII ,  1 962, pag. 73-74, fig. 1 -2. 
1 1  M. Valea şi L. Mărghilan, Aşezarea dacică de la Cimpuri-Surd/ee, 

În "Sargeti:t u ,  IV,  1 966, pag. 65 şi urm. 

Fig. 3.  Vedere generală a monticolului cu cetatea daci că de la  etăţeni. 
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la Cetăţeni are paralel comune nu numai în privinţa 
tehnicii  constructive ci ,  aşa cum vom vedea indată, şi în 
ceea ce priveşte data şi momentul existenţ i .  

In acest context, avînd în v dere semni ficapa g ne
rală a IOl' L i ficaţiilor geto-dacice, îndeosebi a celor din 
piatră, a căror realizare presupune şi reclamă existenţa 
unei for�e polit ico- conomice, dar şi  intensa şi durabila 
aşezare de la piciorul pantci,  socotim că c tatea de la 
Cetăţeni l' prezenta centrul politic al unui  puternic trib 
geto-dacic.  Pornind de la materialul ceramic descoperit, 
dai' mai cu seamă d la niv lu I d di  trugere a locuin
tei-turn din interior nivel datat cu mon dă romană emisă 
în anul 88  î .e .n . ,  găsită in situ în arsură, precum şi de 
efigia căIăr ţului asemănătoare cu cea de pe moneda 
geto-dacă ce încetează la începutul secolului 1 Le.n. ,  soco
tim că distrugerea cetăţi i  s-a produs în urma unui brusc 
şi  violent atac petrecut în primele decenii ale secolului 
1 Le.n.  Incendi r a şi d istrugerea aproap totală a locuin
ţei-turn din interior pare a sugera faptul că atacul ur
mărea în principal lichidarea forţei politice de aiCi şi a 
sediului  acesteia, Cu acelaşi scop şi în acelaşi timp se pare 
că sîn t atacate şi d istruse şi alte fortificaţii geto-dacice 
în rîndul cărora nu putem să nu includem şi c tăţile de 
la Cîmpuri-Surduc şi Polovragi ,  în toat cazurile nefiind 
sesizat nici  un indiciu că atacul s-ar f i  produs din afara 
lumii  geto-dace, ci  că, d impotri vă, toat datele pledează 
pentru un atac venit din interior, din partea altor comu
nităţi geto-dace. 

In acest condiţ i i ,  pornind de la datele mai sus con
semnate şi ţinînd seama de argumentarea recentă că în 
j urul anilor 70 î .e .n.  se petrece unificarea, adeseori prin 
f rţă, a triburil r geti ce de la sud de Carpaţi de către 
Burebista şi pătrunderea acestuia  cu ac leaşi scopuri la 
dacii de dincolo de Carpaţii Meridionali 13, a atribui aces
tui important moment politic şi acestei acţiuni distruge
rea cetăţii  de la Cetăţeni - desigur şi a celor de la 
Cîmpuri-Surduc 14 sau Polovragi 15, precum şi altora ase-

12 FI. Marinescu, Cercetările de la polovragi ( 1969-1971), În " Grisia" 
radea, 2, 1 972, pag. 79 şi urm, • 13 Maria Chiţe cu, lncep/ewrile formaţiunii politice conduu de Bure-

bista În lumina datelor 1lItmismatice. Comunicare prezentată la sesiunea 
Muzeului de arheologie din Constanţa din octombrie 1972 (vezi "Pon
tica" , VI). 

14 D�şi complexele de l a  CÎmpuri-Surduc sînt datate clar pe baza 
l11aterialului arheologic şi numismatic (drahme de tip Dyrrhachium şi 
Apollonia) la  Începutul secolului 1 te.n., autorii cercetărilor pun sfîrşitul 
brusc al  fortificaţii lor şi aşezări lor de aici nu În legătură cu Începutul 
aCţiunii de unificare a triburilor geto-dacice de către I3urebista, cum era 
normal şi firesc, ci, În mod cu totul i nexplicabil, pe seama mişcărilor 
provocate de I11O:lrtea acestuia. Vezi M. Valea şi L. Mărghitan, op. cit., 
pag. 70-72. 

15 Cu toate că nu ni se pune la îndemînă nici lin fel de material 
arheologic şi deşi materialul numismatic n-a fost găsit în condiţii strati
grafice foarte limpezi, Întrucît cele trei monedc de la Polovragi au fost 
descoperite "în ultimul nivel" de existenţă a fortificaţiilor de acolo, mo-

Fig. 4. Restllrile zidului de piatră. 
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mănătoare - ni  se pare a fi în stadi ul actual al cerce-

nede ce datează "din decerziul al IX-lea al secoluli,i 1 î.e.lI." (FI. M:uinescu, 
ojJ. cit. ,  pag. 86-87), socotim că i fonificaţiiJe de la PoJovragi au fost 
.distruse tot În t impu l :1qi unii de un ificare a triburi lor gCl.o-dacice Înr rc-

58 

iăril or, concluzia cea mai apropiată de adevărul istoric. 

prinse de către getu l Burebista în j u ru l  anilor 70 î.e.n. ş i  că În nici un 
caz distrugerea lor nu  po:1te fi pusă pc seama "l/tpuloT ce au /tTmat, l,ci
derii ",i BI/.rebista şi destrămării statii/ni cond/ts de el" , cum presupune 
F1. Marinescll (op. it., pag. 87). 
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