ENIGME ALE HABITATULUI SUBTERAN CAPPADOCIAN
A. P. TAKACS

ABSTRACT
Day by day, our towns and cities are becoming more and more
congested . Municipal Authorities faced with the consequent
problems îs looking with more and more interest at the
underground solution . Some of these solutions are well-known :
underground railways , car-parks, shopping centers, museums ,
markets and even sports stadia and sewage treatment plants
have been built underground - and same are taken almost for
granted în many parts of the world-water-supply, electricity and
telephone networks and sewerage .reticulation .

lt îs possible to visualize în the future the development of
permanent underground habitats , following the precedent
already set în the Australian opal mi ning town of Coober Peddy.

acestora la o suprafaţă, de circa cinci mii de kilometri
pătraţi , ne indica un mod de trai şi un stil al construcţiilor
specific, după cunoştinţele noastre, unic în lume.

2. REPERE GEOGRAFICE ŞI ISTORICE
ALE CAPPADOCIEI
Sub numele de Cappadocia este astăzi cunoscută o arie
geografică restrânsă la 5-6.000 km pătraţi din partea centrală a
podişului anatolian ce se găseşte delimitată la nord de râul
Kizilrmak (Halys) , la est de masivul muntos Erciyes Dagi , la sud
de masivul Melendiz Dagi, iar la vest de şoseaua AnkaraAdana . Figura 1.

However, this would not be a new phenomenon în human
history. Leaving aside the prehistoric caveman , who are
believed to have lived în caves în ·large numbers, this paper
focuses upon more recent examples, the Underground Cities of
Cappadocia, în Central Turkey.
These are of significant interest, not least for the following
rea so ns
Ali were deliberately and entirely made by man , with a
specific purpose and view.
Derinkuyu , possibly the largest, has a floor area of about
four square kilometers, over eight floors, to a maximum
depth of 85 meters below ground levei, and would have
been able to accommodate a population estimated at
between five thousand and thirty thousand .
Thirty-six such cities have been discovered so far, mostly
by chance. They are concentrated in an area of only five
thousand square kilometers, and represent a way of
living , which , as far as îs known, îs unique.

1. INTRODUCERE
Trăim într-un mediu pe zi ce trece, mai aglomerat. în căutare

de spaţiu , disponibil administraţiile marilor oraşe privesc cu
interes la subteran , ca la o posibilă soluţie în rezolvarea
problemei. Realizările de până acum sunt cunoscute: metroul,
parcări , centre comerciale, pieţe , muzee, spaţii de depozitare şi
o vastă reţea utilitară şi-au găsit locul în subteran .
Nu sunt puţini aceia care întrezăresc în viitor, apariţia unui
habitat subteran permanent.
Acest lucru nu va constitui o premieră , în istoria omenirii.
Fără a aminti perioada anterioară ultimei glaciaţiuni - preistoria - când , se presupune, locuirea grotelor şi a peşterilor
naturale era un fapt comun , intenţionăm să prezentăm un
exemplu istoric mai recent, acela al Oraşelor subterane din
Cappadocia-Turcia .
lată câteva din argumentele ce vin în sprijinul interesului
pentru studiul acestora :
• Toate aceste aşezări sunt artificiale, construite de
oameni cu un scop şi un obiectiv bine definit.
Despre cel mai mare dintre ele - Derinkuyu - ce se
întinde pe o suprafaţa estimată la 4 km, având opt nivele
şi o adâncime de până la 85 m, se presupune că a
asigurat traiul unei populaţii cuprinse între cinci şi treizeci
de mii de locuitori.
• Până în prezent treizeci şi sase de aglomerări subterane
au fost descoperite din întâmplare . Restrângerea

Figura 1. Regiunile istorice din perioada elenistă cu marcarea zonei
în care se găsesc oraşele subterane [13]

Peisajul, în forma lui actuală , este rezultatul erupţiilor a trei
vulcani Hasan Dagi, Melendiz Dagi şi Erciyes Dagi care au
acoperit cu un strat de praf vulcanic care în unele locuri are o
grosime de până la 300 m de fundul unei mări preistorice. Prin
cimentare acest praf s-a transformat într-o rocă care este
numită tuf vulcanic, care face parte din familia rocilor
pyroclastice [21) . A urmat, pe parcursul a zeci de mii de ani ,
efectul eroziunii apei şi a aerului. Apele curgătoare au săpat
adevărate canioane cum sunt, spre exemplu , văile lhlara şi
Soganli, în a căror maluri s-au săpat sute de grote de versant.
Figura 2.
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Figura 2. Grote de versant la

<;avuşin

[9]
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Eroziunea prin ploaie şi vânt a modelat o forma specifică .
Conuri de tuf cu un bolovan dintr-o rocă mai dură în vârf, cu
înălţimi de până la 20 m şi care se numesc „peribaca" - coşuri
festive , în care de asemeni s-au săpat grote. Cele mai vestite
sunt aglomerările de „peribace" din Valea Goreme, Selime şi
multe altele. Figura 3.

Figura 5. Intrarea în oraşul subteran Acigol se găseşte în p i vn i ţa din
spatele uşii din dreapta imaginii. Personajul în cărje
este „proprietarul" oraşului. (foto APT)

Figura 3.

„ Coşuri

festive" în Valea Goreme (13]

O a treia formă particulară sunt stâncile izolate ce se ridică
în mijlocul unui peisaj plan precum Ochisar (Figura 4) şi
<;avusin, care au fost transformate în adevărate fortă
reţe . [9][18]

sută

Figura 4. „ Fortăreaţa Ochisar"

Dacă

n-ar exista indicatoarele turistice , călătorul ar trece
pe lângă cea de-a patra formă specifică , oraşele
subterane, pentru că nu există nici un semn exterior al
existentei lor. Figura 5
nebănuitor

***
Nu putem vorbi despre oraşele subterane ale Cappadociei
a marca câteva repere istorice.
Istoria civilizatiei umane în aceasta regiune începe, cu multe
mii de ani înaint~ de invazia primelor triburi de populaţii consemnate de istorie . Este vorba de triburile hitite, care au invadat
şi au luat în stăpânire o vasta regiune a podişului anatolian , la
începutul mileniului doi î.e .n. [17] Figura 6
Cu toate că ei şi-au lăsat amprenta prezenţei lor, de peste
un mileniu şi jumătate în nenumărate vestigii arheologice şi
sunt menţionaţi de Biblie în repetate rânduri , ca o curiozitate a
istoriei, ei au reintrat în conştiinţa contemporană cu numai o
fără
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de ani în urmă. [19)
În aceeaşi perioadă cu hitiţii, asirienii , prin coloniile lor
comerciale, si-au lăsat urmele prezenţei lor, de la ei
rămânându-ne primele înscrisuri , pe tăbliţe din lut, din care au
fost descoperite cu zecile de mii în apropiere de Kayseri la
KOltepe , fostul centru comercial asirian ce a controlat întregul
comert din zona. (3][8]
Muite date istorice ne parvin şi de la perşi, această populaţie
de origine iraniană care a creat un imperiu agresiv, ce a luat în
stăpânire vaste zone geografice . Făcându-şi simţită prezenţa
inclusiv pe teritoriul ţării noastre, şi de la care s-a moştenit
numele actual al regiunii.
Lor le-a urmat o perioadă helenistică începută în secolul al
IV-iea î.e .n. prin invazia armatei greco-macedoniene sub
comanda lui Alexandru cel Mare. În marşul lui triumfal spre
India , oastea lui a trebuit să facă faţă unei rezistenţe dârze,
chiar în această regiune, numită Cappadocia. [13)
La conducere le-au urmat romanii , apoi bizantinii, iar acestora după o perioadă istorică frământată, în care mai putem
consemna prezenţa pentru scurte intervale de timp , a arabilor,
cruciaţilor şi a mongolilor, a urmat invazia triburilor turce, sub
stăpânirea cărora a rămas până în zilele noastre .
Populaţia actuală este amalgamul unui număr greu de precizat de etnii, cât şi a unei epurări etnica-religioase, ce s-a derulat
pe parcursul mai multor milenii, încheiată cu schimbul de
populaţii dintre Grecia şi Turcia din 1924. Este semnificativ
acest moment istoric, pentru că până la acea dată majoritatea
locuitorilor din Kaymakli şi Derinkuyu , ca şi în cazul altor
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localităţi în care s-au descoperit oraşe subterane, au fost de
origine creştină .
Conform „Faptelor Apostolilor'' primii creştini au trăit în comun . Ţinând cont de acest amănunt ne putem imagina rolul
jucat de oraşele subterane, în răspândirea acestui cult. În urma
lucrărilor recente de curăţire s-au obţinut evidenţe , monede,
vase ş i lămpi de ulei , care dovedesc că oraşele subterane nu
au mai fost locuite după secolul al Vlll-lea , cu toate că, aparent,
ele au fost folosite drept refugii , în timpul invaziei arabe din
secolul al VII-iea [13] .

nici o legătură la un simbolism falie [1 O]. excepţie făcând „valea
dragostei" nume pe care l-a căpătat o vale presărată din
abundenţa de „ coşuri festive", s-au excavat în scopul locuirii lor
zeci de mii de grote . Unele mai mici altele mai mari, grupate sau
izolate, având o destinaţie profană , sau de cult. Dacă folosirea
lor drept locuinţa a încetat de două sau trei deceni i, mai puţin
cele care au fost transformate în moteluri , pentru satisfacţia
turi ştilor din ce în ce mai numeroşi , ce vin din toată lumea atraşi
de insolitul regiunii , multe altele şi - au păstrat destinaţia de loc
de depozitare sau adăpost pentru animale. Sunt puţine locurile
în care nu le poţi întâlni, iar acolo se găsesc oraşele subterane.
Daca grotele săpate în versanţii văilor sau crestelor, ş i -au
păstrat utilitatea până aproape de zilele noastre, oraşele
subterane au dispărut din amintirea localnicilor pentru mai bine
de un mileniu.
„De ce au fost construite oraşele subterane?" Contrar tuturor
î ncercărilor noastre de până acum nu am reuşit, încă , să găs i m
un răspuns satisfăcător la această , aparent, banală întrebare .
Sunt autori care afirmă ca ele au servit de adăpost în caz de
pericol. [3][15]
Îşi sprijină afirmaţia pe numeroasele invazii. Nu putem fi
însă de acord cu ei. Dacă ne referim numa i la volumul de
muncă înglobat, este suficient să ne dăm seama că oraşele

.~./

Figura 7. Reprezentare

artistică

a apără rii unui oraş subteran
asediat de un grup de arabi [1 3]

Prin faptul că la distanţe de numai 5-1 O km , de oraşele
subterane, s-au construit caravanseraiuri , se presupune că
oraşele au servit şi în perioada seljuidă .
Prima referire scrisă la oraşele subterane este făcută în
cartea lui Xenophon , „Anabasis". Deoarece autorul a trăit în
secolul al IV-iea î.e .n„ este de presupus că într-o mare parte
dintre acestea, volumul săpăturilor era semnificativ, făcându - le
astfel interesante călătorului în căutare de inedit. De fapt
Xenophon menţionează numele unor oraşe subterane (Ulistihe
şi Horthor (16]) , a căror nume nu se mai regăsesc astăzi în
zonă , şi pe care el le situează în Caucazia , locu itorii lor fiind
armenii, descendenţi ai Regatului Urhatu . Exploratorul german
Martin Urban datează oraşele subterane în secolul al VII-iea
î.e .n.
Multitudinea relicvelor istorice nu fac referiri şi nu elucidează , enigma constructorilor oraşelor subterane , aşa se face că
identitatea lor este în continuare învăluită de mister. Consemnările cancelariilor imperiale sau regale , excepţie făcând istoricul Xenephon, nu menţionează existenta oraşelor subterane.
Acest amănunt ne face să afirmăm că avem de-a face cu o
iniţiativă locală , şi nu cu una pornită de la nivelele centrale ale
societăţii aşa cum a fost, spre exemplu , în cazul piramidelor
sau al altor construcţii importante din antichitate . [18]

3. ENIGMA ORAŞELOR SUBTERANE
În acest peisaj desprins parcă dintr-un film S.F„ particularizat prin forme de relief conice numite „peribace", aparent fără

Figura 8. Reprezenta re art i sti că a apărării unuia dintre ora şe le subterane
în timpul persecu ţ iei primil or cre ş tini din epoca romană [1 2]

subterane au fost săpate dintr-un cu totul alt motiv. Pentru a
realiza un spaţiu util egal cu cel dintr-o grotă de versant în
roasele subterane, datorită puţurilor de ventilaţie şi a galeriilor
de acces, s-a săpat un volum suplimentar de 2-3 ori mai mare.
Dacă grotele de versant au o iluminare naturală oraşele
subterane , necesită iluminatul artificial a spatiilor şi a acceselor.
Dar efortul suplimentar cel mai important a constat în
transportul sterilului. Numai această activitate a făcut ca volumul de muncă înmagazinat în fiecare metru cub de steril excavat, să fie de la 5 la 200 ori mai mare faţă de cel al grotelor de
versant. Ca o ironie a soartei , aceste oraşe subterane au fost
părăsite şi abandonate cu un mileniu înaintea grotelor de
coastă , cu toate că acestea din urmă au fost mai expuse
acţiunii factorilor atmosferici, în timp ce oraşele subterane au
rămas neatinse de trecerea unui mileniu de uitare.
Două dintre cele treizeci şi şase de oraşe subterane ,
Kaymakli descoperit în 1964 (Figura 9) şi Derinkuyu descoperit
în 1965 (Figura 1O) sunt astăzi cele mai cunoscute şi vizitate.
Pe bună dreptate, dimensiunile, adâncimile şi volumele
excavaţiei , le conferă pe merit titlul de metropole subterane.
Dacă asupra numărului oraşelor subterane descoperite până în
prezent în Cappadocia autorii sunt de acord , nu acelaşi lucru se
poate spune despre denumirile şi aşezarea lor.
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Lista oraşelor subterane
Aşezarea lor geografică este reprezentată în Figura 11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Figura 9.

Secţiune

prin

oraşul

subteran Kaymakli [9)

1O.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Figura 1O.

Secţiune

prin

oraşul

subteran Derinkuyu [13)

20 .
21.
22.
23.
24.
25.

ABUSAGI (13];
ACIGOL sau TOPADA; deschis publicului incluzând ş i
planul oraşului [9][13];
AGILU [9];
AGIRNAS sau MIMARSINAN (13] ;
BOGAZKOY (13];
ABAKONAGI [9] sau GOSTEZIN sau OSIENA (13];
<;AKILLI sau SUVERMEZ (13];
<;EKMI [13] neidentificat;
DERINKUYU deschis publicului cu Plan al oraşului
[9][13] ;
DOGALA [9][13];
DOGANLI sau YESILHISAR deschis publicului
incluzând şi un plan al oraşului [9][13] ;
EDIKLI neidentificat (9];
FILIKOREN cu Plan al oraşului ; neidentificat (13] ;
GELVERI sau GOZELYURT (13] ;
GOK<;ETOPRAK sau SIVASA sau OVAOREN cu
planul oraşului (9](13];
GOLCOK [13] sau TIRHAN (9] ;
GOYNOK [13] ;
GOBLE [9] ;
GOMOSKENT sau SALANDA deschis publicului
[9][13];
GOLSEHIR [9] sau YESILOZ sau ZOROPASSOS [13];
GOZELYURT [9] sau GELVERI [13] cu planul oraşului ;
GOVERCINLIK [9] sau GORE (13];
HASANKOY [9];
JULI MURAT & MUCUR [13];
KAYMAKLI sau ENEGOPIA deschis publicului cu
planul al oraşului (9](13] ;

H. Bel..1as
[fl}

[iJJ

<c&l~~

·âk)

Giistrzin
( O aliuko11 a~1)

Y E ŞILHIS AR

CAf'PADOCIA
YAHJAU

lf!'l
lî1J

IHTJITlf. JU;MAINS

[g]

IH)M.\ 1~ IU:M.\I NS

r'Pi

IJN.IJERGROl.IN l.l C.: H l.lfl.C!:S

Nl'. OLIT IC si:rrucM !;NTS

.W, CLWT SHTU:\11!'.NTS
-

19

POSSlllL!: TIJNNEl.S
tJN l)ERGROlJN D crm:s
40

Figura 11 . Harta

192

http://patrimoniu.gov.ro

oraşelor

subterane din Cappadocia [13)

26 .
27 .
28.
29 .
30 .
31 .
32.
33.
34.
35.
36.
37 .
38 .

KONAKLI [9] ;
KURUGOL [9][13] ;
MAZIKOY sau MATAZA deschis publicului cu planul
oraşului [9][13];
MAHMATLAR [9];
MALAKOPEA [9];
MISLI [9] neidentificat;
ORHANLI [9] ;
OZKONAK deschis publicului cu planul oraşului [9][13] ;
OZLUCE sau ZILE deschis publicului cu planul oraşului
[9][13] ;
ORENTEPE [9] neidentificat;
PINARBASI sau GEYREL [13];
TATLARIN deschis publicului cu planul oraşului [9][13];
TILKOY sau DIOKAISERIA [9][13] ;

După

cum se poate constata, denumirea a trei
rane este încă incertă .

oraşe

subte-

TEHNICI DE EXECUŢIE
asupra motivului nu s-a ajuns la o concluzie, în schimb
în ceea ce priveşte secvenţele construcţiei , opinia generală
este aceea că , construcţia a început prin săparea puţului de
apă, acest procedeu fiind exemplificat prin cele 52 puţuri
cunoscute, ale oraşului subteran Derinkuyu . Ele au o adâncime
variabilă, cele mai adânci atingând 85 m, au o formă rotundă
sau dreptunghiulară şi au o suprafaţă de aproximativ 0.5 m
pătraţi ce corespunde unui diametru de 0.8 m.
4.

SECVENŢE şi

Dacă

Figura 13. Puţ dreptunghiular din oraşul subteran Guzelyurt.
în colţurile profilului se pot observa treptele folosite la acce s. [1 3]

Figura 14. Exemplu de puţuri ce coboară dintr-un spaţiu lărg it ,
spre nivele inferioare . Exe mplu este din oraşul subteran Kaymakli [9]

Figura 12. Exemplu de

puţ

circular din

oraşul

subteran Derinkuyu [13]

Adâncimea a fost motivul, pentru care la anumite intervale,
care ulterior au fost înglobate în etajele oraşului subteran, s-au
executat lărgiri ale puţului, având un dublu scop , atât ca
platformă intermediară de re!eu , pentru cazul în care în faza de
excavaţie s-a folosit scripetele , cât şi de odihnă . Prezenţa
lărgirilor şi a galeriei de transport explică şi faptul de ce puţul ,
în majoritatea cazurilor, nu îşi păstrează axialitatea .

Tipul de fântână cunoscut în antichitate , este puţin diferit de
tipurile cu care suntem familiarizaţi astăzi , cu cumpăna sau cu
roata. Cumpăna mai este şi astăzi folosită , în zonele în care
apa se află la numai câţiva metri sub nivelul solului , pentru că
împarte efortul. Pentru adâncimi mai mari , se foloseşte sistemul
cu roată , dar şi aici avem o adâncime maximă . Cu cât fântâna
este mai adâncă, cu atât randamentul ei este mai mic. Împărţiţi
sarcina utilă - apa -, la sarcina totală - apa, recipient şi legătu
ră - şi veţi constata că greutatea legăturii creste proporţional cu
adâncimea. Contemporanul este familiarizat cu găleţile metalice cu o capacitate de 8-1 O I şi având o greutate de 1-2 kg .
înainte s-au folosit cele din lemn, cu o greutate de 5-8 kg la
aceeaşi capacitate. Cu două mii de ani în urmă se foloseau
vase de lut ars, sau burdufuri din piele. Nici unul nu se pretează
la a fi folosit pentru fântânile cu cumpănă sau roată. Pentru a
folosi recipienţii pe care îi aveau , anticii au adaptat fântânile .
Exemple de puţuri adânci din alte regiuni istorice, dovedesc că
ei construiau fântâni care asigurau accesul uman, direct la
nivelul apei. [5] Pentru a reduce volumul excavaţiei
Cappadocienii, au inventat galeria înclinată . De unde tragem
concluzia că scopul iniţial al acestor construcţii a fost acela de
sursă de apă (fântâna).
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când intră în contact cu atmosfera . Este un proces chimic puţin
cunoscut şi care se desfăşoară pe durata mai multor ani.
Folosindu -se de această particularitate a tufului , constructorii
grotelor de versant şi ai oraşelor subterane , nu au folosit nici o
sprijinire a excavaţiei. Mai mult, aveau la dispoziţie şi un
procedeu de accelerare a acestui fenomen . Folosirea acestui
procedeu , astăzi pierdut, i-a indus în eroare pe unii cercetători ,
care datorită durităţii mai mari a uşilor rotunde , comparativ cu
roca înconjurătoare , au tras concluzia ca aceste uşi au fost
fasonate la suprafaţă . Această ipoteză este infirmată de
dimensiunile mai mari , ale uşilor comparativ cu dimensiunile
galeriilor din imediata vecinătate.

Figura 15. Exemplu de galerie

înclinată

din

oraşul

subteran Kaynakli [1 3)

Care a fost motivul care ulterior, a condus la extinderea
e x cavaţiilor, până s-a ajuns la un spaţiu de locuit subteran ,
rămâne în continuare de domeniul ipotezelor. Cert este că
odată cu schimbarea destinaţiei construcţiei , s-a modificat şi
scopul acestor puţuri, ele căpătând rolul de puţuri de ventilaţie .
Tuful vulcanic are proprietatea de a-şi mări duritatea, atunci

Figura 17. Uşă rotundă din oraşul subteran Ozkonak [1 2).
Este un exemplual sistemului elaborat de închidere a galeriilor cu nişe laterale

Fig ura 16. Uşă rotundă din oraşul subteran Derinkuyu .
Se poate observa că diametrul acesteia depăş eş te pe cel al
galeriei de acces care conduce spre suprafaţă [9)
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Figura 18. Uşă rotundă cu un sistem de închidere ,
mai puţin elaborat din oraşul subteran Derinkuyu

Cu toate că uşi rotunde se pot întâlni şi în cazul unor aşezări
de versant, aşa cum este Valea Zelve, uşile rotunde din piatră
rămân o particularitate a oraşelor subterane. Prezenţa uşilor
rotunde i-a făcut pe cercetători , să tragă concluzia ca rolul
oraşelor subterane a fost, în exclusivitate , acela de adăpost
pentru vremuri de restrişte . Când rolul unei uşi este de a izola,
interiorul de exterior (excepţie fac uşile de penitenciar) şi nu
vice-versa, de ce trebuie să ne mirăm , că uşile se închideau din
interior? Ce trebuie să acceptam este faptul că ele aveau un rol
de compartimentare şi de izolare a spaţiului subteran . în ce
scop? Explicaţii pot fi multiple: separarea între familii şi clanuri ,
dirijarea circulaţiei aerului proaspăt şi , printre multe altele, de
blocarea accesului intruşilor. Cert este faptul ca valoarea
militară a oraşelor subterane , atât din punct de vedere ofensiv
cât şi defensiv, a fost minimă şi nu justifică efortul depus.

Cum compartimentate vor fi şi oraşele subterane ce le vom
construi , studierea rolului funcţional , al compartimentării
oraşelor subterane, ar aduce mai multe clarificări asupra
destinaţiei lor şi , nu-i exclus, şi unele informaţii utile pentru
arhitecţii viitorului.

este reprezentarea

Figura 19. Exemplificare grafică a compartimentă rii funcţ i onale , a unuia
dintre oraşele subterane. În cazul acesta este vorba despre oraşul subteran
Derin kuyu . De la stânga la dreapta: bucătărie , c ramă , locuinţă etc. [9)

grafică

Figura 21. Un exemplu de compartimentare
a unei bucătării din oraşul subteran Kaymakli [13]

Oraşele subterane nu sunt rezultatul activităţii unor amatori,
cei ce le-au săpat dovedesc că au stăpânit un nivel ridicat de
cunoştinţe tehnico-inginereşti . Dacă excavaţiile au fost începute fără nici o concepţie de urbanism , ulterior, atunci când aceste
e xcavaţii individuale , sunt reunite într-un sistem unitar şi
funcţional , avem dovada înaltei măiestrii a acelor constructori,
pentru că nu veţi mai întâlni un oraş subteran în care excavaţiile
să se întrepătrundă , ca urmare a unei erori de trasare. Inginerul
de azi rămâne surprins şi nu găseşte o explicaţie , care să-l
satisfacă în ceea ce priveşte modul în care au fost rezolvate
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problemele, deosebit de complexe ale trasării . Performanţele
de trasare realizate nu pot fi explicate decât prin folosirea
compasului magnetic, numai că acesta nu era cunoscut în
acele timpuri , cel puţin aceasta este opinia istoricilor.

Figura 23. Sala „seminariului" din oraşul subteran Derinkuyu
într-o reprezen tare grafică a unui artist local [13]

Figura 22 . Galerie din oraşul subteran Derinkuyu . După cum dovedesc
.,frângerile" din aliniamentul general, al traseului , la intervale regulate de
aproximativ o săptămână s-au efectuat corecţii de traseu .
Astfel de corecţii se pot realiza fie prin fascicol de lumină concentrat ,
fie printr-o direcţionare magnetică a aliniamentului. [12]

5. PROBLEME TEHNICE şi SOCIALE
5.1. Populaţia
Traiul în subteran , nu este specifică fiinţei umane. Oraşele
subterane ale Cappadociei , dovedesc că într-o epocă istorică
particulară , o parte dintre semenii noştri au ales , totuşi , această
soluţie . Dacă nu putem răspunde la întrebarea „de ce?", poate
vom găsi răspunsul la întrebarea „cine poate şti " ?
Aşa cum am mai arătat, populaţia actuală are o origine
diferită de cea care a locuit în această regiune, cu numai un
secol în urmă şi care a fost creştină . Locuitorii oraşelor
subterane erau sedentari , cu toate că nu putem afirma cu
certitudine că au fost agricultori , puteau fi meşteşugari, mineri
sau aparţinând unor comunităţi religioase. Prin sedentarism ei
se deosebeau de restul populaţiei din regiunea Anatoliei, care
duceau o viaţă nomadă , trăsătura caracteristică tuturor triburilor
de osmanlii , turcomani, curzi , iuruci, tadjici consideraţi
autohtoni , şi emigranţi precum cecenii, georgienii, abhazii ,
bulgarii şi ţiganii. Mai trăiau greci, armeni şi evrei, pe care-i
putem consideră sedentari , pentru că se aflau în Anatolia de
mai multe milenii. Unii autori derivă numele de Cappadocia de
la Capa-Tucha , adică ţara tuchilor. Dar cine sunt aceşti tuchi?
Se mai spune ca băştinaşii arieni aveau tenul de o culoare mai
închisă , decât ca aceea a noilor veniţi.
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Figura 24. Sala „seminariului" din

oraşul

subteran Derinkuyu [13]

Presupunem că locuitorii oraşelor subterane, au aparţinut
grupului de populaţii care generic sunt numite, în ultimele
secole, greci sau armeni, dar găsindu - şi adevărata origine în
populaţia hatti , băştinaşii de dinaintea apariţiei hitiţilor,
populaţie despre care, din păcate , nu ştim mare lucru . Ei
trebuie să fi avut o origine comună , cu una dintre cele trei
populaţii care au locuit ~atal HoyUk, o aşezare ce exista cu opt
milenii în urmă , la 200km sud-vest de Cappadocia, şi care se
întindea pe o suprafaţă de peste 13 ha , numărând o populaţie
de circa 6000 locuitori. (3]
Mai mult de atâta nu putem afirma în ceea ce priveşte
originea lor. Cât despre câţi au fost, vom încerca să facem o
evaluare, pe baza estimărilor cercetătorilor şi a altor surse
istorice. Ar fi greşit dacă am calcula populaţia oraşelor
subterane , numai în funcţ i'e de volumul excavaţiilor şi a
capacităţii sistemului de ventilaţie .
O posibilitate este aceea de a face evaluarea, în raport cu
numărul animalelor domestice. lată ce se scrie despre
inventarul gospodăriei unui şerb, ce a trăit în epoca hitită : „ Casa
lui Tiwataparas cuprinde: 1 bărbat Tiwataparas; 1 băiat
Harawandulis; 1 femeie Azzija; 2 fete tinere Annittis şi
Santawiyas. În total 5 persoane 2 vaci. 22 oi 6 boi de jug
care fac parte din domeniu etc. (17] Numai că spatiile
destinate în oraşele subterane , adăpostirii animalelor
domestice, este foarte restrâns , acesta fiind suficient pentru cel
mult 5-10 familii ca cea descrisa mai sus.
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costă , putem afirma acum că populaţia oraşelor subterane , sau
a regiunii aferente acestora , nu putea fi mai numeroasă de
30-70.000 de locuitori! Populaţia oraşului Derinkuyu, trebuie
acceptată la valoarea minima a evaluărilor, adică în jurul cifrei
de 5000 de locuitori. În acest caz am avea de-a face cu un
exces de spaţiu! Nu. Pentru că pe parcursul timpului , unele
sectiuni au fost abandonate, populaţia mutându-se în secţiuni
noi ,· fie ca urmare a secării puţului , fie ca urmare a unor
epidemi i, fie din oricare alt motiv. În sprijinul acestei afirmaţii ,
aducem prezenţa sterilului în secţ i uni, în care nu sunt urme de
surpare, şi nici posibilitatea provenienţei lui de la suprafaţă .

Figura 25 . „Staul" din

ora ş ul

subteran Mazi [1 3)

O altă posibilitate este să ne comparăm , cu numărul de
locuitori, a unor oraşe de la suprafaţă . Unele izvoare istorice,
cifrează la mai mult de trei sute de mii populaţia unui singur
oraş Antiochia , de pe Orantes. Să fi fost aceasta o evaluare
exactă sau să avem de-a face cu o supraevaluare? Trebuie să
avem în vedere faptul , că zona de coastă a fost mai dens
populată , deoarece clima este mai blândă şi pământul mai fertil.
Totodată , se află la intersecţia unor rute comerciale, dintre
diferitele regiuni geografice. Populaţia acestui oraş , a fost decimată de cutremure şi molime. Dacă un oraş subteran este mai
greu să fie afectat de cutremure, în schimb efectul unei molime
este devastator.
O analiză proprie , ne face să credem ca populaţia
Cappadociei nu a depăşit numărul de două sute de mii de
locuitori , între mileniul doi î.e .n. şi finele mileniului unu e.n. Cel
mai probabil , populaţia a variat între 50 şi 150 mii de locuitori.
Luând în consideraţie dispersia geografică a cavernelor de

5.2. Alegerea amplasamentului
Amplasamentele oraşelor subterane sunt aleatorii. Multe
dintre acestea cum sunt spre exemplu oraşele Mazi ,
Gokc;etoprak, GUzelyurt, Ozkonak etc., sunt amplasate în
imediata vecinătate a unor aglomerări de grote individuale .
Altele precum Derinkuyu ş i Kaymakli , sunt izolate (nu ex istă
grote individuale în apropiere) . Aceasta se datoreaz ă faptului
că suprafaţa este relativ plană . A şa cum am ma i arătat oraşul
Derinkuyu s-a născut din necesitatea asigurării sursei de apă .
Se pune întrebarea , de ce nu au fost alese depresiunile, care
ar fi minimalizat adâncimile de săpare . Răspunsul este la fel de
simplu . Depresiunile sunt locuri de acumulare a materialului
aluvionar care ar fi generat dificultăţi , atât pe durata excavaţiei ,
dar mai ales riscul pierderii stabilităţi i în exploatare , motiv
pentru care s-au ales amplasamentele pentru care excavaţia ~
demarat direct în stratul de rocă . Acest lucru este valabil ş1
pentru oraşul subteran Kaymakli.

5.3. Consumul de muncă
În antichitate, la fel ca şi în zilele noastre, construcţi i le
subterane înglobează un volum de muncă mult superior celor

Figura 26. Planul oraşului subteran Derinkuyu [9), Secţi unea din stânga imaginii nu este deschis ă publicului pentru. că
nu a fost „ curăţată " de ste rilul care nu provine din năruirea e x cavaţie i ci , probabil , este un depozit 1ntermed1ar.
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supraterane, chiar

şi

în cazul în care nu avem de-a face cu
O estimare aproximativă arată un volum
de peste o sută de mii de zile om, pentru construirea unui oraş
de talie mică-mijlocie . Pentru cel mai mare , adică Derinkuyu ,
estimările noastre arată un consum de muncă de peste un
milion de zile om muncă . Desigur, lucrările s-au întins pe durata
a mai multor decenii , poate chiar secole . Cu toate acestea este
nevoie de o intensă mobilizare a resurselor umane şi materiale.
Rămâne de văzut care a fost structura sau sistemul social de
organizare , care a făcut posibil acest efort. Dacă în cazul
piramidelor egiptene, efortul a fost dirijat, organizat şi susţinut
de la nivelul cel mai superior al statului - faraonul , nici o urmă
nu indică faptul ca aceste construcţii , să fi depăşit nivelul social
de organizare al comunei , şi asta în perioada în care aceasta ,
era în acelaşi timp subordonată sau într-o dependenţă de tip
sclavagist, sau feudal , unei forme centralizate locale şi mai
departe unei monarhii . Numai în acest context ne putem da
seama cât de substanţial a fost efortul colectivităţii pentru
realizarea acestor construcţii .
susţinerea excavaţiei .

năşteau şi mureau) la lumina candelelor. în aceste circumstanţe,

am presupune că fabricau combustibilul atât de necesar
(uleiul) în acelaşi loc. Surprinzător, în nici un oraş subteran nu
s-a găsit un teasc de ulei! Nu este ciudat? Această ciudăţenie
ne face să presupunem că , fie au folosit o altă sursă de
iluminat, de exemplu lămpile cu carbid , fie că nu foloseau nici o
altă sursă, pentru că erau lipsiţi de vedere , sau o aveau foarte
slabă , aşa cum ne-o demonstrează toate vieţuitoarele nocturne
sau de subteran, ce suplinesc lipsa văzului printr-un alt sistem
de orientare. Argumentul suplimentar, al lipsei de iluminat o
constituie şi faptul ca nu au fost găsite nici un fel de manifestări
artistice (picturi , scrieri , etc.) în nici unul din oraşele subterane.
Iluminatul , este de fapt „frontiera", care face separaţia între
cele două tipuri de construcţii subterane: de versant şi oraşele
subterane, pentru că la primele există un iluminat natural, fie el
cât de diminuat, pe când în cazul oraşelor subterane, la câţiva
metri de la intrare, întunericul devine total.

5.6. Igiena
Dacă

5.4. Ventilaţia
Este neîndoielnic faptul că ventilaţia , a fost „ naturală" - în
sensul că nu s-au folosit sisteme artificiale (mecanice) de genul
celor folosite în minerit [1] . Aşezarea grajdurilor şi a bucătăriilor,
la anumite nivele şi pe anumite trasee de circulaţie a aerului ,
indică folosirea degajării de temperatură în îmbunătăţirea
ventilării spaţiului subteran .
Din păcate , nu s-au făcut studii şi cercetări temeinice .
Studiul ventilaţiei naturale, este un element esenţial în
proiectarea viitoarelor construcţii subterane , cu un număr sporit
de locuitori , pentru că o ieşire din uz a sistemului de ventilaţie
artificial , pune în pericol viaţa , iar sistemele de siguranţă sunt
nu numai costisitoare, dar ocupă şi un spaţiu important. Nu
trebuie să uităm că dacă nu zeci de mii , cert este că sute de
persoane, au locuit perioade îndelungate de timp aceste subterane , asigurându-şi supravieţuirea în exclusivitate pe baza unei
circulaţii naturale a aerului.
Dacă în ceea ce priveşte oraşul subteran Derinkuyu, cele 52
de puţuri indică un număr suficient de guri de ventilaţie , mai
enigmatic pare cazul oraşului subteran Kaymakli , unde până în
prezent nu s-a descoperit decât un singur puţ de ventilaţie .
Putea acesta furniza cantitatea de aer proaspăt necesar supravieţuirii unei colectivităţi , numeroase, formată din mai multe
sute sau mii de persoane?
Dacă luăm în calcul , un volum minim de aer proaspăt , de 3m
pătraţi/persoană şi oră, volum ce se regăseşte şi în prescripţiile
standardelor actuale, şi presupunem o viteză de circulaţie a
aerului într-un puţ de 2-3 m/sec, care este o viteză rezonabilă ,
vom constata că un puţ de ventilaţie ,având diametrul de 0.8
asigură suficient aer pentru 2000-3000 de suflete, cu condiţia
ca toate spatiile locuite să beneficieze de un aport de aer
proaspăt. La acest volum trebuie să adăugăm efectul de
poluare, al locurilor de gătit şi al surselor de iluminat. Cum
spaţiile destinate gătitului au fost puţine şi identificate numai la
primul nivel, care era prevăzut cu „ coşuri de fum", efectul lor
poluant îl putem neglija.

era asigurată prin coborârea nivelului
la nivelul pânzei freatice, rămâne un mister
modul în care s-a rezolvat problema păstrării curăţeniei şi a
evacuării atât a reziduurilor menajere şi nu numai , cât şi a
dejecţiilor. Numai accidental, în câteva oraşe subterane dintre
care putem aminti : Tatlarin şi Guzelyrt s-au descoperit toalete.
Ambele fiind utilizate şi în epoca bizantină . Prin faptul că în
celelalte oraşe subterane, nu au fost descoperite astfel de
amenajări putem presupune că acestea sunt amenajări de o
dată mai recentă . Lipsa, în cele mai numeroase cazuri, a
toaletelor, i-a făcut pe cercetători să presupună că locuitorii
ieşeau la suprafaţa pentru satisfacerea nevoilor fiziologice . O
ipoteza ce ni se pare cel puţin stranie . Dacă în ce-i priveşte pe
oameni putem, în extremis, presupune că se deplasau pe sute
de metri pentru a-şi satisface nevoile fiziologice , ce să spunem
despre animale domestice, care erau şi ele adăpostite în
apa

potabilă

puţurilor, până

5.5. Iluminatul
Spaţiile oraşelor

subterane, care sunt accesibile turismului
zilelor noastre sunt cele iluminate electric. Celelalte sunt tenebre , pentru a căror vizitare în afara unei lanterne puternice mai
este nevoie şi de curaj . Cu toate acestea , pe baza descrierilor
făcute , ne imaginăm aceste spaţii ca pe un furnicar de oameni
şi animale, ce avea loc la lumina opaiţelor (candele de ulei).
Sute, poate mii de oameni îşi duceau viaţa cotidiană (excavau,
transportau , confecţionau unelte, făceau vin , măcinau , găteau,
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Figura 27. in general o raşele subterane nu au fost dotate cu toalete. în
acest exemplu este prezentat ă toa leta din o ra şul subteran Tatlarin (1 3)
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subteran? Mult mai probabil , este că s-au folosit toalete
„volante" de genul celor ce se folosesc şi astăzi în subteran .
Dejecţiile astfel adunate, puteau fi folosite fie ca îngrăşăminte
fie ca sursă de biogaz, desigur numai în cazul în care procedeul
era cunoscut.

5. 7. Încălzirea
Este cunoscut, ca 1n subteran condiţiile de temperatură ,
sunt mult mai constante decât la suprafaţă . Vara este răcoare ,
iarna este plăcut. În general diferenţele de temperatură în
subteran, între anotimpurile extreme este de sub 10°C, cu
condiţia să nu fie curent prea mare. Pentru a reduce aportul de
aer rece , era suficient să fie închise câteva din uşile rotunde ,
păstrându-se o circulaţie de aer proaspăt prin găurile pe care
acestea le aveau la mijloc. Temperatura aproape constantă
este totuşi , în jurul a 12-1 7°C, ceea ce impune purtarea unor
haine. Cu toate acestea, atunci când a avut loc „curăţirea "
oraşelor subterane, nu s-a găsit nici un rest de ţesătură , motiv
pentru care exploratorii au dedus ca locuitorii erau înveşmântaţi
în piei , cu toate că nu se menţionează dacă urme ale acestui tip
de vestimentaţie , au fost descoperite.

torenţii

de ploaie.
sau o

excavaţiilor

Să

fi fost aceasta o
întâmplare?

intenţie

de disimulare a

simplă

5.10. Gramele
în descrierile oraşelor subterane , se menţionează adesea
prezenţa unor spaţii care au servit pentru prepararea şi
depozitarea vinului. Se insistă pe ideea , că strugurii erau
tescuiţi în subteran . Ipoteza fiind justificată de descoperirea la
primul etaj a unor bazine, a căror utilizare este greu de explicat
altfel. Şi astăzi este larg răspândit procedeul de depozitare a
vinului, în subterane numite crame, numai că tescuirea are loc
la suprafaţă . Dacă ipoteza este adevărată , avem de-a face cu
un procedeu ce-l puţin ciudat şi greoi de producere a vinului. Pe
de o parte fermentaţia era încetinită datorită temperaturii mai
scăzute . Pe de altă parte era nevoia de un consum sporit de
muncă rezultat din îndepărtarea reziduurilor şi a borhotului.
Bazinele fiind săpate în stâncă , mai trebuie ţinut cont şi de

5.8. Circulaţia
În oraşele subterane, circulaţia între spaţiile mari şi între
acestea şi suprafaţă , se realiza prin galerii şi puţuri.
Dimensiunile galeriilor sunt de 60-70cm în lăţime şi de 110-130
cm în înălţime, dimensiuni suficiente pentru circulaţia doar
într-un singur sens .
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Figura 29. încă o reprezentare artistică a tehnologiei de preparare a
vinului in cramele subterane (13]

Figura 28. Un exemplu de galerie „ princi pală " , din oraşul subteran Acigol.
Cititorul îşi poate face o idee căi de „facilă " era circulaţia
prin astfel de coridoare neiluminate .

5.9. Ha/darea
Au trecut milenii , de când a încetat construcţia oraşelor
subterane. În această perioadă de timp , eroziunea a continuat.
Cu toate acestea este greu de găsit o explicaţie faptului , că nu
s-au găsit urme de haldare , a materialului rezultat din urma
excavaţiilor. Şi alţi cercetători şi-au pus această întrebare. Ei au
respins posibilitatea aşternerii unui strat uniform , pe motivul că
astfel s-ar fi distrus fertilitatea solului. Prin faptul că nu s-au
identificat movile, în jurul oraşelor subterane, au concluzionat
că sterilul a fost depozitat în văi. Este probabil că aşa s-a şi
întâmplat, deoarece la sud de Derinkuyu se găseşte urma unei
depresiuni , ce astăzi este dispăruta , dar în care se varsă

pierderile inerente prin infiltraţii. Ori vinul era produs ilegal,
are temeiul în consemnările istorice care
menţionează că vinul era păstrat numai pentru consumul zeilor
şi a împăraţilor, oamenii de rând , armata şi mica nobilime
mulţumindu - se cu consumul berii , [19] ori este vorba despre
producerea unei cantităţi „industriale" de oţet, care se folosea
în procedurile metalurgice ale vremii . Atunci când va avea loc o
cercetare efectuată de către specialişti calificaţi, sperăm , că şi
acest aspect să fie clarificat.
afirmaţie care-şi

6.

CONSTRUCŢII

SUBTERANE PE ALTE MERIDIANE

Multe relicve istorice supraterane, dovedesc că începând cu
comuna primitivă şi până la începuturile epocii de bronz, multe
colectivităţi umane au construit şi au trăit în mari construcţii
colective supraterane sau lacustre. [22] Organizarea socială ,
care a făcut posibil acest mod de viaţă , a fost o structură tribală
organizată pe relaţii de rudenie sau familii înrudite , clanuri . Am
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aminti câteva dintre aceste aşezări mai bine explorate din punct
de vedere arheologic. Platoul Aldenhoven , din Germania ,
aparţinând erei neolitice. Aşezarea lacustră Biskupin din
Polonia, reprezentând epoca fierului timpuriu .
Dintre cele subterane , complexul mănăstiresc de la Ajanta
India, cu grotele săpate probabil între secolele al III-iea î.e.n . şi
al II-iea e.n„ care au o trăsătură comună cu grotele din

Kaymakli , motivul

iniţial

l-a constituit asigurarea surselor de

apă .

b. Populatia nu a fost atât de numeroasă cât ne-ar face să
credem volumul excavat, ci mai de grabă de ordinul câtorva
sute de suflete în cele mai multe cazuri şi de 1000-2000 de
suflete în cazul oraşului subteran Kaymakli . Cel mai populat a
fost desigur şi cel mai mare, Derinkuyu , dar nici acesta nu a
avut o populaţie ce să fi depăşit 4000-5000 de suflete.
c. Nu ştim să explicăm , modul în care au fost rezolvate
aspecte precum cel sanitar, cel al iluminatului şi cel al
circulaţiei.

Sugeram specialiştilor din întreaga lume , să încerce prin
mijloace specifice o investigaţie mai atentă a acestui fenomen
unic în lume.

Figura 30 . Unul dintre cele mai largi spaţii din oraşul subteran Derinkuyu ,
ce se află la cel mai adânc nivel (8) a cărui folosinţă este atribuită cultului [9]

Figura 31 . O

e x cavaţie amplă

din oraşul subteran Mazi
este atribu it cultului [13]

Cappadocia , aceea că , în contact cu aerul rocile se întăresc cu
toate că roca în care s-au săpat grotele , nu este tuful vulcanic.
Mesa Verde din USA, un vast complex de locuinţe construite
din chirpici , în interiorul unor mari grote naturale şi locuit între
350-1300 e.n. Cu toate că acest complex poate fi numit oraş
subteran , există o diferenţă semnificativă , faţă de oraşele
subterane din Cappadocia . Anumite izvoare indică existenţa
unor aşezări subterane, asemănătoare celor din Cappadocia,
în zona munţilor Caucaz, iar până la ora redactării acestui
studiu , nu am avut posibilitatea să găsim o confirmare sau
infirmare. În Franţa există de asemenea mari complexe de
grote, ce au fost locuite, numai că acestea sunt de tipul grotelor
de versant. Până la ora actuală am identificat cu certitudine, un
singur caz de asemănare . Este vorba de La Cueva de Hercules
de lângă Toledo [15], Spania , o mare grota artificială , a cărei
construcţie arată asemănări cu oraşul subteran Yesilhisar/
Doganli din Cappadocia . Cu toate că cercetarea acestui fenomen se desfăşoară de mai bine de un secol, ca şi în cazul
Cappadociei , constructorii şi destinaţia nu au fost stabilite.

7. CONCLUZII
a. Motivatia construcţiei oraşelor subterane este şi va mai
rămâne pentru un timp un mister. O analiză atentă a planurilor
mai multor oraşe subterane ne va convinge că nu a existat doar
un singur motiv ci mai multe. Ca urmare structura şi stilul sunt
diferite de la un caz la altul.
În ceea ce priveşte oraşul subteran Derinkuyu , şi în parte
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Acest studiu se bazează pe scurtele itinerare turistice,
efectuate de către autor între 1994 şi 1995 în Cappadocia ,
ocazie cu care au fost vizitate oraşele subterane, Acigol ,
Derinkuyu , Kaymakli şi Mazi şi mai ales pe un material documentar, destul de superficial reprezentat de ghidurile turistice
cât şi din alte surse la care am putut avea acces . Nu putem
exclude posibilitatea ca în viitor, în urma unor investigaţii
aprofundate, o serie dintre afirmaţiile făcute să fie infirmate, dar
asta va fi spre satisfacţia tuturor.
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