
CETATEA BOLOGA (NOTE PRELIMINARE) 

--------------------------VASILE DRĂGUŢ 

Una dintre cele mai frumoase şi mai bine păstrate 
cetăţi de culme din Transilvania - cetatea Bologa - a 
rămas, în mod paradoxal, în afara cercetărilor sistema
tice, încît locul pe care îl ocupă în literatma de ·p iali
tate este surprinzător de modest. 

Situată pe un picior de munte care coboară din mftsi
vul Vlădea a, lînO'ă satul al cărui nume îl poartă, aparţi 
nător de comuna Poieni, judeţul Cluj, cetatea Bologa 
domină o im1JOrtantă zonă a văii Crişului Repede, la 
confluen\1a cu DrăganuJ, sprintenul rîu de munte care 
coboară din inima Apusenilor. Controlînd un punct obli
gftt de trecere dinspre cîmpift Cri şanei spre valea Some
şului Mic, acolo unde odinioară s-a aflat voievodat,ul lui 
Gelu , cetatea Bologa pare r:>ă f'i jucat de t impmiu un rol 
de seamă în supravegherea drumului dintre Oradea şi 
Cluj. Prima ştire în care se implică exi sten~R. cetă~ii da
t ează abia din anul 1322 1, dar pare neîndoielnic că înce
puturile fortificaţiei sînt mult mai vechi, pentru motive 
ce se vor vedea de îndată. 

Prezentată sumar de Kovary, în t>ecolul trecut 2, 

cchtrn re~1pare într-o :-;curtă descriere nu tocmai exactă, 
la, Virgil Vătă~ianu a, care fără Hă o datez în mod expreH, 
o clasează între casLelele apn1rţinînd jumătăţii a doua a 
r-:ecol ului al XV-lea. .Mai recent, cetatea Bolog~t ~"li fm;L 
incluHă în studiul Jui Gheorghe Anghel, consacrait forti 
fica~iilor medievale din Tranr:> ilvania 4 . Fără să-şi fi propm; 
un :,;Ludiu monografic, Gheorghe Anghel aduce impor
tante clarificări de ordin cronologic şi tipologic, sugestiile 
::;ale avînd o valoare de referinţă pentru orice cercelr1re 
v iit·oare. Conform grupajului propu de Gh . Ano·hel, 
cetatea Bologa ar putea fi datată în secolul al XIII-lea, 
alături de cetăy ile Breaza ş i olţeşti, cu care are comune 
cli~pozi\iia de plan alungită ş i existenya a două turnmi 

Înainte ele Ri formula un punct ele vedere considerăm 
utilă o .·curtă prezentare a monumentului. Construită din 
piatră brută, este alcătuită dintr-o incintă îngustă şi 
prelungă al cărei traseu, elip ·oiclal neregulat, ·e adaptează 

1 La 1 mai 1322, r egele Ca rol Robert sc ri a clin Timişoara capillului 
clin N itra, cerind un raport asupra nimicirii p rin roc a num eroase ::iel e care 
apa r!inuseră magistru lui Dcsiclcr iu , caslelan ul le Bologa . (ln Docwnrnle 
privind isloria României, C. Trans iluania , veac. X 1 \1 , vo i. I! , Bucureş li , 
1953, p . 41). 

~ I<ov{1 ry L. , E rdelyi regisegei , Cluj , 1892, p. 1·16. 
3 Virgil Vă lăş i ::inu , l sloria ariei f"cuda /e in /urile române, l , B u curcş li , 

1959 , p. 613. Iată descrierea : „ în vccin ălalca Clu:jului , lin"ă co mun a 
Bol oga , se z~'ireştc o in cintă ::ilingîncl încă in mu llc pun cle o în:i l(im e de 
25 m, cu turn cilindri c ş i cu două baslioanc la fel , precum ş i urmele un or 
constru cţ ii ele piatră. Acum un veac mai ex istau a ici l ocuinţe ş i grajduri 
dărăp ănate" . Observind că Bologa nu se afl ă în vecin ă tatea Clujului , ci 
dincolo ele Huedin , către Ciu cea, atragem atenţia că turnu l nu este cilin
dr!c el în formă de butoi , iar bastioanele laterale sînt patrulatere cu mu
chllle rotunjite. 

4 Gheorghe Anghel , Cetăţile meclievale clin Transilvania , Bucureşti, 
1972, p . 30, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43. 

formei ele teren. Lungă ele aproximativ 80 m. şi ~Lvîncl 
lMimi care o c iJ ează între J 8 ş i 32 m, ziduri groase de peste 
1,0 m, cu înălţimi care şi azi aiing cca 10 m. În extremi
tatea nordică, cetatea se încheie cu un puternic tum, 
în formă ele butoi, care se racordează cu flancu
rile incintei prin zidur i ,_curte, croite drept. înalt de 
cca 25 m, avîncl un diame1ru ele peste 10 m, acest turn a 
fo ·t con ·truit cu cleo. ebi t ă îngrijire din pie1J'e brute d is
pu se în aHize regulate, orizontalizarea asizelor fiind arii
gurată prin rînduri de lespezi cu f."ecţiune îngustă. Martorii 
de tencuială demonstrează că tumul fu ·e, e tencuit în 
întregime, a dealtfel mai toate edificiile medievale. 
Re ·turiJe unei şarpante conice dau o idee foarte chL1 ă 
clei>pre vechiul acoperiş, oferind su O'esti i utile pentru 
toate const.rucţiile Rimilare. 

în e:x t remitatea sudică, s ituată în amonte, zidul 
incintei desenează un traseu cur"b, formînd nn veritabil 

Cetatea 130/oga; /urnul prin ci pal (11eclere spre nord). 
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Ce/alea Bologa, vedere. 

Celet lea lJo/oga; gură ele //om î11 /11rnul ro /1111 d. 

Cela/ea Bologa; latura vestică. 

:-;cut protector pentru un al doilea turn, o Ul'ia.;e prismă 
cu b::tză pătrată, ath.Lt într-unul din focarele planului 
elipwidal. De la, muchiile nordice ale acestui tmn 
pornesc ziduri :-;c urte care împart i:;paFul interior al ce
t.ţLţii în <lou ă părţi di:-;t.incte ca mărime .; i forţă defcn · ivă . 

LaLurilc lung i ale cetăţii înt flancate fiecare în 
p<Lr te de cîte un turn paLrulaLer care are muchiile exte
rioare rotunjite. Mai Lrebuie ·pu:-; că pe latura. vestică, 
în dreptul turnului prismatic, zidul <lescri e un traseu frînt. 

Pentru a întări ·i,·temul de apărare, în amonte a fost 
practicat un :;;a.nţ i:;c ·, adînc ~i la,t, a l cărui t raseu se des
cifrează ş i azi cu multă U~luinţ;ă. 

Cercetări ::trheologice ş i de parament nu au fo ·t 
înLreprin i:;c încă, dar din analiza formelor, coroborată cu 
puţinele ştiri documenta.re, ·e poate propune următoa
rea evolu~ie : 

în prima ct;i.pă nu <L exi:-;Lat decîL t Lu·mtl pri ·matic, 
ca t urn de pH,z~. , c011:-;tl'UcFa lui putînd fi atribuită chiar 
primei jumătă~i <"li Hecohtlui a.l XIII -lea. După marea invazie 
tătară din 1241 - 1242 a fost plănuită realizarea unei m ici 
incinte ovale în jurul t mnului iniţial 5• Pe parcm·K planul 
a foHt ;-i,mplificat, a.cloptîndu-Hc o formă prelungită, imi
lară ·u aceea ~L ·cLă\, ilor de la Brcaz~-i. 6 ~i Sibicl 7• D , r emar-

6 În aces l 111od s-a p ruce<.lal la cclalca 'li:ilăc~ li din jud . H un edoara . 
6 Vez i Thu11ias Nliglcr , Ccrcelârile clin ce la/ea /Jrca:a , in „S luclii ş i 

co111u11ic:'\ ri. · ' , M 11 zcul B ruk cnlh ::i l , vo i. l V, S ibiu , l9(i9. 
7 Cl1. A ugh cl , op. cil „ p . 28 . De ubscrvnt t;[1 G h . A 11 g ltcl ::isucinză 

celalca Bo loga c u aceea de la Co[\ cşli , asoc iere n eju s lifi cală lntruclt la 
a t:cns lă clin unn :\ t;Clalc pinza zic1 11rilo r ele in c inlă 1111 a rc o curgere conti 
nuă în jurul unui sp::i( iu unk , l11L regul s iste1u defensiv clinci m a i degrabă 
impresia un ei aclipo11 ii ri de sp a (ii a ulo 11 0 111 c. 

Cc/alea Bolu{fa ; glaf' de f'cr cas/J'(i la llll'lllll vestic. 
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cat că hi, aceste cetăţi, forma alungită a incintei se înso
ţeşte cu t m.·nm·i circulare - două la, Breaza, unul la 
Sibiel. În această formă evoluată nu va surprinde dacă 
cetatea Bologa va fi comandată de un demnital' impor
tant, magistl'ul Desideriu, cel pomenit în 1322. 

Un moment important din istoria cetăFi i ntervinc 
către faş itul secolului al X IV-lea. În urma Mtăli ei de 
la Nicopole, SigiRmund de Luxemburg a d{truit lui Mircea 
cel Bătrin cetatea Bologa împreună cu un mic feud nilcă
tuit din 18 , ate 8• Aşacfar, a ici pe vnileri. Crişului Repede 
vedem instnilată autoritnitea domnilor din Ţara Româ,
nească, fapt care nu va fi fost fă.ră importante urmări de 
ordin politic ş i cultmal. Nu ştim cît t imp vor fi deţinut 
Mircea ş i mmaşii săi cetatea Bologa, în orice caz, către 
mijlocul secolului al XV-lea ea trece în posesia familiei 
Bri.nffy 9• 

8 Iosif Palnki , Ceua despre rela/iil e Tll rii Romrin c.~ li c11 U ngaria la 
s{lr.~ ilul ueacu/11 i a/.\ I \!- /ca , in „ SL11d ii şi mate ria lc din islorin medic", l r, 
1957, p . 421- 428 . 

9 Se presupun e cil a cl o11n so\ ic n lui Nl irccn cel Bi\Lrin cm din familia 
Bnnffy ( I. Palnki , op. cil „ p. '127). 

Ulterior, cu probabili tate în Recolul al XVII-le.-'li 10 , 

niu fo ·t adăugate cele dou f'L Lu muri laLemle care deş i în 
principiu întregesc sistemul defensiv al cetăţii , î ~ i trădează. 
epoca tîrz ie prin forestrele foa rte largi, amintind i·eşedin
Cele obi1muite ce se com;truiau în 'I'ransilvani::i, de atunci 11. 

' Op;·indu-ne a ici, 8emnal ăm odată mai mult impor
tanţa cetăţii Bologa ca monument i8toric ::;emnificativ 
pentru i toria poporului no:-;tru, llentru 1eg:'.'1iturile Trarn;il
vnniei, în acest caz pu ţin cunoscu te, cu ~~ara Româ. neas
că . Frumu · eţea arhi tectoni cf'L, starea de cornmrvare de:-;
t ul de bună , i cxcept;ionala a:-;ezare în tr-o zonă de ma
re interes tmistic : înt 'argurnen°te indestu lătoare pentru 
a propune restauraren, ş i valorificarea cuviinc i oasă a ce
tăţii Bologa, în care n i-l :putem imagina poposincl in cas~L 
proprie pe Mircen, cel Bătrîn. 

10 Mc11\i1111i rl orn 111 cnlarc m ni n11111 croase, da lind rlin .1 598 - 1703, 
s 11 gc rcnză p cntn1 seco lul n i XV I 1- len o p eri ondi\ el e prosp cril.nlc n ceUl\ii 
Bo lo ga. 

11 De remarca i. în acest sens ş i Loa le eo111ocl cle b:ln c i amcnnj:rtc în 
glafu I fer es trelor. 

UN SISTEM DE FUNDARE NECUNOSCUT DESCOPERIT LA INCINTA 
CETĂTII ORASULUI AIUD . , 

Cercetările arheologice desfăşura.Le in anii 1974 - 1977 
în cetatea oraşului Aiud, prilejuite de restaurnrea ace.·tui 
valoros ansamblu medieval de arhitectmă civilă din Tran
silvania 1, au condus la numeroase ş i interesante desco
periri, printre care subliniem in mod deosebit cea a unui 
sistem de fundare original al zidmilor incintei, necunoscut 
pinrL in prezent la noi. 

Aşezată pe terasa ce ::;e înalţă pc ·te lunca 1Wmeşului 
mijlociu, la 30 km nord-vest de Alba Iulia, localitatea 
Aiud, centru urban cu o viaţă economică, socială, poli
tică ş i culturală nelipsită de importanţă ş i legată strîns 
de istoria frămîntată a Transilvaniei, a conservat pină 
astăzi în piaţa centrală o fortificaţie de proport;ii relativ 
reduse, vatra oraşului vechi nefiind nicioda!i{L înconju
rată de ziduri . Clădită pentru a apă.ra în vremuri de pri 
mejdie atît pe localnicii refugiaţ i în :patele zirl.urilor 
înalte cît ş i principalele clădiri ale oraşului m.edieval 
(donă clădiri de cult , trei case parohiale, ca8telul Beth
len 2), incinta se desfăşoară pe un teren cu o pantă uşoară, 
pre sud şi est, spre valea pirîult1i de munte Aiudelul 

(fig. 1) . 
De plan pentagonnil neregulat, realizată din l)iatr[L 

brută de carieră, cărămida fiind folos ită foarte rai·, mai 

1 Proiectul de restnurarc a rost întocmit d e arhitec ta Micaela Adrian , 
2 Actualmente în aces t co rp de clădire es t e adăpostit Muzeul d e 

istoric al ornşului Aiud, în cnr c activ ează cercetătoarele Silvia Chiţu şi 
Mati lda Takacsi, din partea ciirora am primit î n că de Ia încep erea luc răril or 
un sprijin deosebit , pentru ca re datorez călduroase mulţumiri. 

frecvent lni parapete, ori plombări tîrz ii, cetateni di ·pune 
în prezent de ziduri păstrate pe o înălţime medie de 7 -8 m, 
deasupra ridicîndn-,·e cele 8 t urnuri ale breslaşilor î mpreună 
cu turnul por(;ii înglobat în castelul Bethlen. Îndeosebi 
la tm.·nUl'i se observă folosirea pietr ei de talie, o gre ·ie uşor 
de prelucrat, la punctele esen ţ i ale : socluri, colţur i , anca
dramente de uş i, gmi de tragere, com;ole (fig. 2-7) . 

l\font;ionatf'L pentru prima oară într-un document din 
anul 1293, apoi în 1299 ş i 1302 ca. posesiune a c~tp itlu
lui ele Alba 3, figt1rînd în regi.'tr ele papale din prima jumă
tate a secolului ~Ll XIV-lea 4, localitatea Aiud apare la 

3 - 'in docum cnlul din 1293 A ndrei llI, r ege a l Un ga ri ei (1290 - 1.301), 
intărcşle cnpitlului de Alba clnnia , fi\ c nlă ele r egele Lad is lnu ( 1272 - 1290) 
el e GO de gospodării d e români , veni\i d e pc a lt e m oş ii ş i a ş ezaţi pc pilmln 
luril e cn pillu lui menpon nl : Fylcsd (aşezare di spărută lin g:l. A lbn) şi A iud 
(en ud) , (Doeum enle privind islori n ll.0 111 f1 11i ci , vcnc ul x ·1 u , C, Trans il
vn ni n, voi. 11 , Hl 52 , p. '100 - 401) . 

- l'n cl.ocurn cnlul clin 1299 (/H /? , vo i. H , p. '1f>5 - '15(i), In porun ca 
regelui A nd re i III cnpillul d e On1dc:1 h oli\ rni ccş l c moşi il e Oarba (O rbo) ş i 
A. iLLd (I\ nyed). 

- 1n docum enlul d in 1'102 (D i li , vcn cul XCV, voi. J. , p. 19) se mcn
\.ion cad fnptul că, clin vechim e (a b anliq1.10) cap il111l ele A lba strîngc dij
m ele din A iu d (Enudiu) ş i din nite sate. 

- în 130::! (Dll?, v,cacul X l V, vo i. I , p . 35) Aiud11l (R nydin) apnrc 
m en\ionnt in l egă tură cu· împă1J:ircn sntu lui. Teiu ş . Corio lnn Suciu , ])i c/io
nar istoric al localtlă (ilor riin Transi/11cwia, voi.I l 9G7, p . 28 . 

4 - în1:317/ t:120(DJJl , vcacul XIV,vo l. I„p.2G8)A i11cl11l ( l\guudin) 
apnrc m enţion a t în Hcgislrul lui H urin de Civini o, trimis n i pnp ci Ioan ni 
XX lf- lca cu o co ntribuţi e de „ 10 111ă1·c i de a rgint bun" . 

- în registrele t ri m i ş il o r pnpali , Jaco b ş i Raymond pri vind plata 
dijm elor, A iu dul apnrc mcn \.iona t el e 5 ori : ele dou ă ori în 13:12, (D IR , 
vcacn l XIV, vo i. HI, p. 12:1 , 125) , de doni\ ori 'i11 1:334 ( idem , p. 180, J.9 4) 
ş i o dnti\ în 1335 (idem , p . 200). · 
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