
STUDII ŞI COMUNICĂRI 

CETATEA DACICĂ DE LA COSTEŞTI 

Scurtă privire asupra slsfemulul de construcfie 

Cetatea de la Costeşti•, cea mai nordică dintre 
fortificatiile care alcătuiau sistemul defensiv con

struit de daci în zona Munţilor Orăştiei, este aniplasată 
pe malul stîng al Apei Oraşului, pe dealul Cetăţuia, avînd 
o altitudine de 561 m 1. 

Prin poziţia sa strategică, dominînd defil '2ul care con
duce spre Sarmizegetusa, cetatea avea menirea să-l su
pravegheze şi să împiedice pătrunderea oricărui duşman 
venit dinspre nord către centrul zonei fortificate. 

Asemănătoare celorlalte fortificaţii dacice din zonele 
muntoase ale sud-estului Transilvaniei, cetatea Costeşti 
a fost înălţată pe platoul unui deal în formă de mamelon 
avînd pante greu accesibile spre n ord şi vest, iar spre 
est ş i sud pante ceva mai line şi cîteva terase înguste, 
parţ1al reamenajate în momentul fortificării dealului. 

Construită iniţial ca centru al unei puternice . uniuni 
tribale2, cetatea a devenit, după opinia cercetătorilor, 
acropola unei întinse aşezări civile, aflate în apropiere 
p 2 valea Apei Oraşului3, şi reşedinţă pentru regii daci4 
chiar din timpul lui Burebistas. 

Elementele defensive ale fortificaţiei, diferite ca struc
t ură şi tehnică de construcţie, erau adaptate la forma 
terenului, fiind dispuse în centuri succesive pe pantele 
dealului. Acestora li se adăugau cîteva turnuri, necesare 
pentru paza şi apărarea drumului antic, construcţii si
tuate pe terasele din nord şi. nord-est ale dealului (fig. 1). 

O primă centură o constitui e un val de pămînt, cu 
o palisadă dublă , care înconjura platoul superior şi te
rasele aflate în partea de sud şi est. Valul, di strus în 
urma primului război cu romanii, a fost refăcut ulterior, 

"'Releveele sî nl l nlocrnilc de a utor . 
1 D. i\'C. Teodoresc u , Cela /ea dac<! de la Cos teş ti . iu „1\ CM IT", ·1929. 

Clu j, 1930, ex Lrn s . p. 2 - 26; C. Dn icovic iu , Aşc :cirile dacice .d in 1'f1111fii 
Orăş lie i , I , B uc„ 1951, p. 9-20 ; C. JJaicovic iu ş i colnb „ 1n „MaL<a· iule 
Vl", 1959, p. 331 - 335 ; C. Da icoviciu , H. Dn icov ic in , Surmi:egelu.rn. 
Cel<lfile şi aşezările dacice din Munţii Orăş lie i2, Buc„ 1\)62, p. l 9-22: H. 
Da icoviciu , Sis len111l de[ensio a l celâfii dacice de la Cos leş li , în „Sn r ge
tia" , X I V, 1979, p. 103 - 114 ; l. G!odnriu , Arhilec l11ra dacilor , Cln:j- Nn
pocn, 1983, p. 26-29 şi 88- 90: D inu Ant onescu , ln.troduccre i11. arh i lec
lura dac ilor , n uc „ 1984, p. 33 - :rn Ş i 99 - 115 . 

2 cf. D. i\'I. Te odorescu , op. cil. , p. 2,1: I J. Da icov ici u, Dacia de la 
B 1.1re/J isla la cucerirea romană. Cluj. 1972. p. 3 1 şi 53 . 

.J cf . II. Da icovi c iu , I. Glodnriu , P uncte de reper pe11lr11 cro1wlof1ia 
ce lăfilor ş i aşezcirilor dacice din. i\l wt/ii Orăş lie i , în „Acta M.N „" X!lf , 
1976, p. 73 ; T-1 . Daicov ic iu , Si.~ l e 11111l de/ensio . „ p. lO:l. 

•ci'. C. Da icoviciu , Aşezările dacice .. „ p . 19 ; C. Dn icovic i11 , JJ. Dai
cov ic iu , Sarmi:egel1.1sa .. „ p . 22: I. I-I . Cr i şn n. JJurcbista .~i cpoca .rn2 , Bnc ., 
1977, p. 300 ş i '.344 -315, deşi a nter ior , p. 121 - 12„1, pledează tl onr pentru 
o rc şcd in\ ă nob ili ar i:\. 

5 cf. C. Daicoviciu , Aşezăr ile dac ice„ „ loc. cil . : .11. Da icoviciu , Dacii2 , 
Buc„ 1968, p. 116; l. Glodnriu , Sarmi:cgelusa - Die llauplsladl der Daker. 
Archăeo log isc lte Be/iinde, in „Nouvcllcs ctudes d 'hisloi rc" , VI, l, 1980, 
p . 37, cn bibliografia asupra proble me i. 

Arh. ANIŞOARA SION 

aproximativ pe acelaşi traseu, denumit în literatura de 
specialitate „valul roşu"6 . 

După val, urmează un zid de incintă din piatră, cu 
trei bastioane7, numerotate I, II şi III, precum şi, even
tual, bastionul IVB, care întăreau doar partea ele sud a 
dealului, mai uşor accesibilă. Incinta era prevăzută cu 
o poartă, situată pe tron sonul de suci, imediat spre est 
de turnul II. 

Pe buza platoului, şi pe panta de sub el, existau două 
şiruri de palisade, dispus2 la di stanţă variabilă, formînd 
ultimul dispozitiv de apărare al cetăţii împreună cu ce
lelalte construcţii de pe platoul superior. 

Pe pla toul de formă elipsoidală, orientat nord-sud, se 
găseau amplasate, spre extremităţile sale, două turnuri
locuinţă, nr. 1 ş i nr. 2, avînd partea inferioară din zidă
ri e de piatră, precum şi un turn de veghe cu structură 
din lemn situat central în zona cu altitudinea cea mai 
mare. La aceste di spozitive de apărare, relevate de cer
cetările arheologice, se mai adaugă în că un val de pă
mînt (identificat de cercetăril e aerofotografice), pe panta 
dealului , la o cotă de nivel inferioară. Acest obstacol, 
de fapt primul în calea asediatorilor, includea în interior 
ş i zonele ele nord şi nord-est, cu turnurile izolate nr. V 
ş i VI, ca şi turnul-locuinţă nr. 3. Tot la adăpostul valu
lui susmenţionat se aflau şi sanctuarele 1, 3 şi 49. 

Cetatea de la Costeş ti se sprijinea în caz de asediu 
ş i pe puncte fortificate mai înaintate, cum sînt cele două 
turnur i de pe înălţimile apropiate Ciocuţa şi Cetăţuia 
înaltă 10. 

Cercetările n oastre ele la Costeşti, începute în anul 
1980, au avut ca scop determinarea caracteristicilor de 
con strucţ i e ale elementelor de fortificaţie cu ziduri de 
piatră - t urnuri şi curtine. Concluziile acestor prime 
investigaţi i 11 au fost confirmate prin sondajele de veri-

6 ci'. D. M. Teodorescu , O/ l. ·ii „ p. 11 - 14 ş i 23 - 2,l ; C. Da icov ic iu , 
.'1.5e:.<lrile dacice .. „ p. 16: II . Dai covic iu . Sis temul de[ensio .. „ p . 104 ş i 
l 10 ş i notn S. 

7 p:'l sln1rn in l ncr nrcn de fn\:'l si gklc ş i rn1mcr olare n obiec tivelor 
cu noscute clin lu cră rile nnlcrioan• .. 

8 Cele patru b astioane , numite de D. l\I. Teodorescu „t urnuri contra
fort ", au fost concepute ini \ ial eu turnuri izolate. Aulorul a firmă c:'l „ erau 
pline în inlerior ş i nu aoea11 nici 1111 f'el de inlrare". cL op.cil „ p. 7. ceea cc 
ne filt (} să presupune m că u ltei·ior . ponte oda t ă cu construirea ziclnlui 
ele cnr lin:'l , ele an fos t umplu le cu pămlnt , j'uc indrol ele bastioane . J.e vo m 
numi .în conlinu nre turnuri . 

n cf. A I. Simi on Ş te fan , Cerce tări aero/<1 loflra(ice în anii 19 78-1980, 
l n „l\'la terinle", 198:3, Duc „ p. 18i..,)ig. 11 - foto aer iană a zone i ş i fig. 
12 - planul restituit a l forlil'ic;H\f'j. 

111 cr. C. Da icov iciu , Aşezările dacice .. „ p . 20 - 21 ; IT. Da icov icin , 
Sislemul de[ens i11 . . „ Jl . 11 l. 

11 Anişoarn Sion , Cîleva elem anle noi priuind zidurile d in pialnl ale 
{or t i {ica/.iţi d,aci_ce de la Cosleş li , connmi carc sus ţinutu l a sesi unea ş tiin\i
fi ci\ „Continuitate mullimilcnară '', Cluj-Napoca , 27- 30 mai 1981. . 
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ficare înc pute în anul 1981, cerce tEirile clin ultimiJ c 
campanii 12 aducînd noi date ce perm.i t stabilirea crono
logiei relative a construcţiilor 13. 

Construcţiile clin piatră de la Costeş ti au zidurile 
ridicate în tebnica comună tuturor fortificaţiilor dacice 
clin zona Munţilor Orăştiei. Zidurile au param ntcle for
mate clin blocuri mari ele piatră de calcar fasonat ş i e rn
plectonul compus clin pămînt şi pietre variate ca clim n
siuni, şis Luri şi c ioplitură de calcar. Blocurile celor două 
paramente erau unite la partea lor superioară prin grinzi 
de lemn cu rol de tirant, dispuse de regulă transversal 
pe direcţia zidului, asigurînd coeziunea el -m ntelor Jui 
structurale. Grinzile ele lemn se fixau cu capetele în lă
ca~uri tăiate special la partea sup2r.ioară a blocur ilor. 

Dificultatea stabilirii diferitelor faze ele co n . 'trucţi 
constă în faptul că, la toat refacer.ilc şi adăugirile ul
Lerioare, t ehnica el punere în operă a materialului l it ic 
cs1te rela tiv unitară. Am surprins însă o serie el parti
cularităţi el e execuţ ie şi rezolvări tehnice diferite în cazu l 
aceloraşi detalii el e con strucţie, care, în une] s ituaţii , 
reflectă tocmai faze ele co n str ucţie diferite. 

l. Turnurile-locuinţă de pe platou 

Turnurile-locuinţă nr. 1 ş i nr. 2 fac notă aparte faţă 
de celelalte turnuri. Ele au zidurile construite î ntr-un 
·istem mixt14 : la bază, zidărie ele piatră lucrată în teh
nica amintită, iar la partea superioară, cărămizi mari, 
slab arse, legate cu un strat subţire de lu t. Cărămizile, 
el e formă pătrată, au dime nsiunile de 49 X 49 X 9,5 (1 0) cm, 
putînd fi obs rvate ş i cărămizi mai mici, dreptunghiu
lare, ele 49 X 27 (28) X 9,5 cm. 

i ·i Săpillu rilc nrhco log icc ele l a Coslcşli au rc incc pul în 198 1. ~ i au 
cont inu at in 1983 ş i 1984 , sub corHluccrca direcli't a rcgretnlului pl'Ofcsor 
IJ. Daicovic iu . 

13 Rezulla lcl<.: ccr ce lă rilor a u fosl prezentate l a ses iunile an u ale de 
rapoarte arheologice din 1982 şi Hl84. E le au fost reuni.Le l nl.r-un s in gu r 
raport JJentru a fi publicate ln „Materi a le", 1983, ln curs de apariţ ie . 

14 Tehnică cun osculă ş i u t ili zată de grec i pentru cn n slr u c ţii civile 
ş i militare Inei:\ din ce lo ma i vechi limpuri , 1ntre bu inPndu-sc la 1nccput 
că rămidă nearsă , cf. H . Mar tin , Manue l d 'archilcclure greque, I. Par is, 
1965, p. 46 - 54, eu exemple; A . Or la ndo, L es malcriaux de cons lruclion 
el la leclrnique arclrilcc luralc des ancicns Grccs, 1, Paris, 1966 - 1968, p. 67, 
cu exe mple. Cărămida :wsă eslc l' olosit!t in construc ţiil e greceşti mult 
mai tlrziu , tn epoca hclen i stică , deş i o găsim ln Orient începl nd cu sec . 
V l.c.n. ş i ln secolele urmă toa re, cr. H . Martin, op. cil „ p. 63-64; A. 
Orlnndos, op. cil. , loc. cil . 

". Apareia jul zidului de la baza turnului, actualmente 
v izibil, de tipul tectangular nereg ulat1s, se caracterizează 
prin asize orizontale cu înălţimi inegale clar de valori 
apropiate, construite cu decroşuri - trepte -, di spuse 
simulta n. p e cele două para mente 16 (fig. 2). E1evaţia turn.u
rHor-locuinţă prezin tă pe oele pa1tru la turi un număr ine
gal d asize, datorită terenului denivelat pe car sînt con
struite . Faţă de n ivelul ele călcare clin. tu rn, pe para
mcntwl interior erau vizibile trei as ize ele blocuri , însu
mî ncl ] ,40 111 17.; 

La turnul-J ocuinţă nr. 1, am putut s tabili că para
mentul extcr.ior din piatră era mai înalt cu două asize 
faţă de cel interior 18, zidăria de cărămid ă începînd cLi 
aprox imativ 0,70 m mai jos în interiorul turnu lui faţă 
ele exterior ul să u . 

Blocur ile de parament, aşezate în ge neral cu latura 
lungă la faţa zidulu.i, sînt întrerupte din loc în. loc ele 
butise - b locur i înguste ş i cu o lungime ma i mare dccît 
a celor·lalLe pietre - care pătrund au profund în masa 
emplect011ului ş i asigurau coeziunea elementelor st ruc
Lu rale ale ziclu1ui 19 : paramente „i emplecton (fig. :3 a). 
S uprafeţe le v izib ile ale blocur.ilor ele parament sînt :n e
tezite cu dalta lată sau cu dinţ i , pă trînd în să, în special 
la exterioru l zidulu i, urmele cioplirii grosiere cu şpiţul 
ş i ciocanul, dispuse în tuşe oblice2D (fig. 3 b). Mu chiile 
viz i bi Ic ;:i le blocuri.lor din. pa ramente le exte rioa re sîn t 

F ig. 2. Tur1111l - locui11\ [1 nr . 2, pnrnrnc ntul c xLcrior al z idului de s·u d. 

.anfrcnate pe două sau trei laturi, pe o profunzime el '.) 
1,5- 4 cm . 

Colţ u r ile exterioare ale turnurilor prezintă profila
tura verticală în retrageri succesive cu dublu falţ, ca
racte ri . t ică zidurilor greceşti ele apărare cu apar ia j rec-

15 ci'. H. Ma ri.în , op. cil „ p. 385 - 386 ; A. Or la nd os. op. cil „ 11. p 
1 :J0 - 140: .J. P. /\cla rn . f .'arc l1ilec l11re mililaire greque, Pn ri s, 1982. p. 27 

Jij Ln tu rnul -l ocuin\.i\ nr . 2. trepte le de pc paramc nlul exteri or ele sud 
ş i esL nu-ş i găsesc i11toc rnai corespondentul i11 interior , de-a lun gul ncr
l c i aş i !a luri , fa pt datorat re faceri i ncesto r ziduri. 

17 l. n D inu Antonescu , P ropuneri de recorr.s liluire a unor /oc11 i11fe cla
cice din. M11n/ii Orăştic i . l n „Arhi tectura ", 5, 1977, p. 68-69; r cllrat[1 iu 
J nlroduccrc. „ , p. 3(). lnăl~ i ruca z i dărie i de p i al ră din int eriorul turnuri lor 
este uprcc i ală la l ,80 - 2.00 111, ceea cc nu corespunde cu silu nţ i a r caliL 

1s Conform măsu rătorilor noastre, confruntate ş i cu ·imaginile din 
timpul săpă lu ri l o r publicate de V. Pf1rvan , Getica . O proloislorie a Daciei , 
B uc., 1926, p. XXVII, fi g. 2 ş i pi. XX IX , f ig. 1 ş i 2. 

rn E le ment de J cg[1lură fol osit curent pen tr u zid urile greccş li cu cm
plec ton , cf. H. Martin , op. cil. , p. 374, bu t isele sînt lntll ni tc în Lontc con 
st.rucţ. i i Ic de 1 a Coste ş li . 

20 Excepţia o constituie blocurile e xter ioare de l a col ţul de nor d-est 
al turnului-locuinţă nr. 1, unde upar cî lcva piese cu bosnj u şor re liefa t 
ş i oglinML marginall't , netczi l!t cu dalta , l ată de 3-6 cm, a căror prczenţtt 
nu o putcl!n încă explica. 
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tangular începînd cu sfîrşitul secolului V î.e.J1. şi menţi
nută în toată epoca helenistică2 1 (fig. 3 c), 

Suprafeţele de contact ale blocurilor alăturate nu au 
anathyrosis marginal şi nu depăşeau în profunzime 12-
30 cm, începînd de la elevaţia z~dului, corpul pietrelor 
dinspre emplecton fiind cioplit grosier cu ciocanul şi 
şpiţul (fig. 3 d) . 

Coeziunea dintr cele două paramente ş i masa em
. plectonului se realiza, în principal, prin grinzile-tirant 
dispuse la partea superioară a blocurilor fi cărei asize, 
la un interval de cca 0,65- 1,50 m. Grinz.ile s _ fixau prin 
împănare , în lăcaşuri speciale, de obicei amplasate apro
ximativ la jumătatea pietrelor. Aces te lăcaşuri, cu sec
ţiunea plană în formă de coadă el rînclunică, aveau în 
secţiunea verticală o formă trapezoidală sau dreptunghiu
lară şi se opreau fie la 11- 14 cm de faţa blocului, fi e 
apăreau în elevaţia zidului (fig, 3 e), lăcaşurile din blocu
rile de colţ dinspre exterior fiind de obicei invizibile 
(fig. 2). 

Grinzile de lemn clin zona colţurilor erau dispuse în 
evantai şi se înmănuncheau toate în lăcaşuri, practicate 
în blocuril de colţ din unghiul interior al laturilor con
vergente22, asizele paramentelor interioare fiind ţesute, 
iar rosturile dintre ele alternîncl ele la o asiză la cealaltă 
(fig. 4, c), 

Tot pentru mărirea coeziunii dintre blocuri erau dis
puse din loc în loc pietre care se îmbinau cu falţ ver
tical, în cadrul aceleiaşi asize, sau cu falţ orizontal (în 
trepte), cu blocurile din asiza următoare23 (fig. 3, f şi g), 

Faţă de aceste ca racteristici, care definesc tehnica 
de consitrucţi·e a celor două turnuri-locuinţă, am consta-

21 cf. A. or·lnndos, op. cil„ l.l , p. 1.72, cu exemple; J. P . Adam , op . 
cil „ p . :H. 

22 Excepţie face colţul de sud-est a l turnului-locuinţă nr. 1 unde 
lăcaşurile nu mai slnt vizibile, turn construit , prol:îa bil , cu pie tre refolo
site. 

2 :J De exempl u , la colţurile exterioare de nord-est , la turnurile- locu
inţă nr. 1 şi nr. 2. 

tat şi o serie de abateri de la regula generală, atît la 
nivelul apareiajului zidăriei, cit şi în componenţa struc
turală a fiecărei asize, luată separat, de exemplu: decro
ş uri ale asizelor care nu corespund în acelaşi loc pe cele 
două paramente, lăcaşuri pentru grinzi care nu-şi mai 
a ii corespondentul pe cealaltă faţă a zidului, blocuri fără 
şanfren, asize inegale pe cele două paramente opuse, 
blocuri uşor trapezoidale. Aceste abateri se datorează 
unor refaceri din antichitate ale zidăriei ce forma baza 
turnurilor, la care se adaugă intervenţiile asupra monu
mentelor după descoperirea lor24. 

1n anul 1981 semnalam prezenţa a două fragmente 
ele zidărie aflate în cele două turnuri-locuintă, sub nive
lul de călcare din'· interior2s, presupui1înd că ele trebuie 

· ă fi aparţinut tot unor turnuri , dar anterioare celor vi
zibile astăzi , construcţii ce aveau dim ensiuni · m ai mici26_· 

La turnul-locuinţă nr. 1, zidul vechi, gros de 1,50-
1,60 m, se păstrează pe o lungime de 6,08 m, fiind situat 
la 1,80- 1,90 111 spre interior faţă de la tura de vest a 
turn ului şi pa ral l cu aceasta. Sondajele de verifica re clin 
un ii 1981- 1984 au pr cizat că zidul reprezintă de fapt 
o porţiune din latura de vest a unui turn mai mic,. ce 
avea dimensiunile interioare de 6,45 X 7,30 m, construcţia 
lui fiind cl em antelată pînă la nivelul de călcare antic27; 
laturile ele nord şi est ale primei construcţii foloseau ca 
fundaţii pentru turnul actual, care, avînd dimen. iuni 
mai mari - 8,26X12,65 m în interior, s-a extins spre 
sud ş i vest (fig , 5, a, b) , 

1ntre asizele ele piatră ale paramentelor interioare ·::ile 
celor două turnuri, pe porţiunile în care acestea se su
prapuneau, se găseşte un strat de umplutură gros de 
8- 16 cm, format din pămînt ars la roşu, cu fragmente 
ele lipitură ele lut, cărbune şi pietre de mici dimensiuni 
(fig. G). S-a constatat că şi sub asiza de temelie a pri
mului turn, pe latura vestică, imediat peste stîncă, se 
afla un stra t gro de nivelare, format, de asemenea, din 
pămînt ars la roşu, pietre, lipitură de lut şi cărbune, 
material rezultat, probabil, din demolar a unor con. trucţii 
care au existat pe platou îna inte ele a fi fost construit 
primul turn cu zidăria clin piatră (fig. 5, b) . 

O particularitate de construcţie o co!1stituie modul 
de rezolvar a prinderii bî rnelor, diferit de cel actual. 
în unghiurile interioare ale turnului, fi ecare clin le fiind 
împănate într-un locaş individual, blocurile de colţ de 
pe cele două laturi alăturate avind cîte unul sau două 
locaşuri (fig. 4, f) . 

Fundaţiile zidurilor2B de nord şi es t ale turnului, i
t uate pe pantă, erau construite într-un şanţ săpat în 
stîncă naturală , adînc de 1,40 m. Zidul el vest e ra aşezat 
pe stînoa uşor n etezită, deasupra unui strat de nivelare 
el grosime variabilă, şi, foarte probabil, ş i zidul de sud, 
astăzi total demantelat (fig. 5, b). Tehnica de construcţie 
a fundaţiilor era aceeaşi cu cea utilizată în elevaţia zidu
rilor, blocurile de parament fiind şi ele ancorate prin 
bîrne de l mn, faţa pietrelor n etezită cu dalta cu dinţi, 
blocurile prezentînd muchiile vii. La acest turn nu ştim 
încă cum arăta paramentul exterior, 

La turnul-locuinţă nr. 2, zidul anterior acestei con
strucţ i i29 este paralel cu latura d 2 nord şi suprapus p 

2•I Turnurik-locuin\.ă irn fost consolidate odată cu construirea acope
rişurilor ele protecţ ie , uncie zid uri fiind intJ"cgitc cu nccst pri lej cu blocuri 
găs ite in zona cctă\ii. 

25 Aceste z iduri a u fost considerate dJ"cpt baza de piatră n scăr ilor 
interioare din le mn , cc nr fi lcgn t pa rter ul cu et aj ul turnuri lor, cr. c. 
Daicov ic iu , lL Daicov iciu, 011, cil,. p, 21.. 

26 cf. Anişoara Si011. op. cil . 
21 ci'. J-J. Daicoviciu , A, Si011. op. cil. 
2 s începlnd cu V. Pârvnn, toţi cerce tătorii afirm!1 că ziduri le con

struite d in p i atră nu :iveau fundaţii. l n realitate, trebuie să considerăm 
ca fundaţie a zidurilor neca parte a fl ată sub nive lul de că l care nntic , de 
la care începe e levaţia. cu alil mai mult cu cit , ln majorita tea obiec1 ivc
lor cercetate plnă ln prezent , funda ţiil e sint construite in şanţur i săpate 
ln stlnca naturală, mcrglnd pină..-la -0,60 - -1.,40 m. Existii .• \'i..Zonc ln 
care ziduri1\\ se aşază direct pc sllnca n aturală, orizontalizată in aces t 
scop, dar accsten sint excepţ ii dicta te de configuraţia terenului. 

29 Zidu l vech i fusese descoperit ele D, i\L Teodorescu, aşa cum se 
poate observa din fotografia pu bi ic a tă de V. Pârvan, op. cil„ pi. XX IX 
fig. 2. 
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o lăţime de 1,40 m de zidul turnului actual30 (fig. 7). Zi
dul vechi reprezenta latura de nord tot a unui turn, mai. 
mic, cu planul pătrat, avînd lungimea laturii pe interior 
de 6,32 m. Celelalte trei laturi ale construcţiei sînt su
prapuse de cele ale turnului actual31, zidurile celor două 
turnuri avînd aproximativ aceeaşi grosime - 3,14-
3,20 m32. Laturile de sud, est şi vest ale primului turn 
folosesc drept fundaţii pentru cel ulterior construit, în
tre asizele paramentelor lor interioare existînd un strat 
de nivelare identic ca şi la turnul-locuinţă nr. l compus 
din pămînt ars, pietre şi cărbune. intre asizele pa
ramentului interior al primului turn am constatat, de 
asemenea, prezenţa a două nivelări, cu pămînt ars şi pie
tre mici, ceea ce ne face să presupunem că şi ac2astă 
construcţie a fost, la rîndul ei, refăcută, pe acelaşi tra
seu, chiar de la baza elevaţiei, cel puţin o singură dată33. 
Sistemul de fixare al grinzilor in cotul interior al turnu
lui este asemănător cu cel întîlnit la turnul vechi nr. 1 
(fig. 4, a). 

Fundaţiile zidurilor de est, sud şi vest au fost construite 
într-un şanţ săpat în stînca naturală, cele de est şi vest 
fiinq r ealizate în trepte , urmînd panta terenului. Latura 
de nord cobora şi ea în pantă spre est, extremitatea ves
tică a tălpii paramentului interior al zidului, compusă 
dintr-un şir de dale plate, fiind aşezată pe un strat de 
nivelare , format din pămînt ars la roşu, mult cărbune şi 
pietre mari, aşternut peste stînca naturală; în timp ce 
capătul de est, compus clin două asize de blocuri, supra
pune direct stînca uşor netezită, fără nici un fel ele ni
velare intermediară (fig. 8). 

Din planul de situaţie al zonei turnului-locuinţă nr. 2, 
se poate observa că turnul actual suprapunea platforma 
superioară a scării monumentale ce urca spre platou, col
·ţ-ul de n.o.r<l-est..al edificiului de.sii..inţînd -=-;:-....in n~1entul 
în care a fost construit - cîteva din <:!alele podestului 
superior al scării, a cărui lăţime iniţială de 3,50 m s-a 
redus acum la 1,80 m (fig. 7) . De asemenea, zidul de spri
jin al platformei de circulaţie de pe latura de est a tur
nului suprapunea, cu extremitatea nordică, canalul din 
stînga scării şi primele dale ale treptelor, reducînd lă
ţimea scării la :3,15 m. 

Această situaţie a rezultat, după opinia noastră, clin 
faptul că actualul turn-locuinţă şi zidul de sprijin amin
tit au fost construite ulterior scării, concepută iniţial cu 
o lăţime constantă de 3,50 m şi mărginită de două 
jgheaburi pentru scurgerea apelor de ploaie. Scara tre
buie să fi fost oonstruită concomitent cu turnul mai vechi, 
podestul superior al scării, lat de 3,50 m , lăsîncl Joc 
unui spaţiu de circulaţie, pe latura ele est a turnului, ele 
1,80 m. 

Coroborincl observaţia noastră cu situaţia intîlnită în 
momentul decopertării turnului.-loouinţă şi a scării, aşa 
cum o descrie D. M . Teodorescu şi redată într-o fotogra
fie datînd tot de atunci34, credem că şi parapetele din 
piatră ale scării au fost adăugate ulterior. Odată cu scara 
monumentală şi turnurile mai vechi trebuie să fi fost 
concepută însă şi fortificarea pllatoului cu cele două pali
sade, ca o ultimă centură ele apărare a cetăţii, accesul 
făcînclu-se prin scara monumentală, prevăzută cu o poartă 
de intrare largă d:e,, cca 2,08 m - din care s-au păs
trat dalele din piatră ale pragului - situată pe linia pa
lisadei inferioare. De-a lungul ei, scara era foarte proba
bil închisă între cele două palisade perpendiculare pe 
cele două palisade ce mărgineau platoul. Urmele stîlpi
lor construcţiei din lemn - portic - care închidea 
scara, pe oare le observă D. M. Teodorescu, trebuiau să 
fi fost, de fapt, urmele stîlpilor acestor palisade de flan
care. În această ipoteză, este de presupus că la nivelul 
podestului superior al scării se afla încă o poartă, care 

30 cr. II. Da icoviciu , A. Sio11 , op. cil„ , 
3l Pc interior, suprapunerea paramentelor reconstruite nu se fa cr. 

perfect în ace l aş i plan, existî nd :ibatcri de 2-7 cm de o parte sa u ce:ilnl l:'i 
a feţe i zidulu.i. 

32 Grosimea zidurilor măsurată în diwrsc 1rnnctc variază cu 
5-10 cm datorită şi tasărilor inegale survenite ln timp: 

33 cf. H. Daicoviciu, A. Si011, op. cil. 
:i4 cf. D. M. Teodorescu, op. cil„ p. 6 şi fig .~. uncie „acces11L se făcea„. 
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Fig. 4. Variante pentru modul de fL'\arc a grinzilor ln colţ.urile inter ioare 
ale turnurilor şi forma lăcaşurilor. 

trebuia să bareze accesul spr2 platou, pe linia palisadei 
superioare. Mai tîrziu, cînd s-a construit actualul turn
locuinţă , se renunţă la această închidere a scării, sau, 
mai probabil, rolul celor două palisade de flancare este 
preluat de două parapete din piatră35, ridicate în lungul 
scării, cea din stînga unindu-se cu zidul de sprijin aflat 
pe latura de est a turnului. în momentul descoperirii, 
parapetul stîng se mai păstra încă pe o înălţime de cca 
1,10- 1,20 m36. 

Anterior c2lor două turnuri-locuinţă pe care le ve
dem şi astăzi, pe platoul cetăţii de la Costeşti au existat, 
aşadar, două turnuri de dimensi uni mai mici, construite 
tot din piatră (cel puţin baza lor), scara monumentală de 
acces ş i, foarte probabil, cele două palisade care încon
jurau platoul superior. 

Înaintea construirii primelor tun1uri însă, în perime
trul fortificaţiei de aici, trebuie să fi existat şi alte con
strucţii, probabil din lemn şi pămînt, care au fost, la un 
moment dat, dis.truse, aşa cum indică componenţa stra
tului de ni.velare d 0 sub fundaţiile lor37. 

Observaţiile asu pra celorlalte obiective care ne-au 
stat în atenţie - curtina cu cele trei turnuri - I, II şi 
III -, turnul IV si turnul-Iocuintă nr. 338 - au relevat 
o serie de parti culârităţi ele constr

0

ucţie faţă de cele ară
tate anterior şi au ev.iclen ţiat cîteva refaceri importante 
ale zidurilor. 

2. Turnurile 

1n ceea ce prive~te sistemul de construcţie şi tehnica 
de punere în operă a materialului litic în porţiunile ori
ginale de la baza zidurilor, toate turnurile sînt asemănă
toare între ele, sistemul de construcţie (ne referim la 
toate elementele ce definesc noţiunea de sistem) fiind a-

pc o scaru de piatră cc î11conj ura turnul spre sud şi 11est (sic!) Scara 
era închisă între două balustrade de piatril şi pc lingă ea în partea dreaptă 
cobora w1 canal descllis [ „.] 'l'oatiî aceasl<i scară era acoperilli cu o conslruc
fic din Lemn, un {el de portic sprijinii pc pari groşi de 0,15-0,20 m, înşi
rafi de-a dreapta şi de-a slînga scârii ''. 

35 Parapetul din sll nga scări i a fosL constr uit deasupra ca nalului , 
pc lrascnl acestuia, iar cel din clrcnpta clliar peste treptele scă rii , ln stinga 
ca nalului, ele vreme cc D. M. Teodorescu găsc~le in situ ca nalul liber . 

36 Înăl~imca se ponte aprecia din foto gr:il"ia publicată ele D. M. Teo
dorescu , op. cil„ fig. 4: ş i V. P :îrv an , Getica , pl. XXVIII, fig. 2„ coro
bor:itc cu nivelmentul efectuat de noi. 

a7 H. Da icov iciu , A. Sion , op. cil. 
38 Turnurile V şi VI nu mn i slnt astăz i vizibile Şi nu am putut face 

observa~i i asupra lor . 
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celaşi cu cel întîlnit la baza tu murilor-locuinţă actual 
vizibile. 

Ca notă distinctă, se poate remarca frecvenţa mai mare 
a butiselor, prezente pe ambele paramente ale zidurilor, 
explicabilă prin faptul că turnurile, avînd rol principal 
de apărare, necesitau ziduri puternice, cu o coeziune spo
rită, care să poată opune rezistenţă în faţa asediatori
lor si a m asinilor de război. Turnurile erau construite 
din piatră p? toată înălţimea lor39, prezentînd pe exte
rior, din loc în loc, r etrageri succesive atît în fundaţie 
- crepide - cît şi în elevaţie, astfel că la partea supe
rioară zidurile erau cu cca 30-40 cm mai înguste decît 
la nivelul tălpii fundaţiilor40. 

Paramentele erau alcătuite din blocuri ce aveau di
mensiunile mai mari decît cele întîlnite la turnurile-lo
cuinţă (atît ca lungime, cit şi ca înălţime) , grinzile trans
versale din lemn fiind fixate de regulă la mijlocul blocu-

39 S-a c onsiderat că la p artea superioară turnurile er a u construite 
din le mn t encuit cu lut, deoarece nu au fost găsite urme de cără midă 
ln apropierea lor , cf. C. Daicoviciu, Aşezările an tic~„ . , p. 15, 17 ; C. Da i-
coviciu, H. Da icoviciu , op . cil„ p . 21. · 

40 Pe el \) vaţia zidului dţ, v,cst a turnului II, ~a b'a~ă, ~e. ll.ă.s tre
0

fl 7:ă doµ,ă 
crepide, dar, probabil , exisfau re trageri ş i ma i sus P,C, . zi~:, , , · . 

rilor, dar apărînd frecvent şi grinzi care se împănează 
între două blocuri alăturate, lăcaşul fiind săpat în ex
tremităţile ambelor pietre. Colţurile erau asigurate prin
tr-un număr sporit de grinzi radiale, în mod obişnuit 
cîte 6-7, ce se prindeau în colţul in terior al turnurilor 
într-un s ingur lăcaş foarrte larg ce a jungea să aibă cca 
60- 70 cm pe fiecare latură a turnului (fig. 4, d). Funda
ţiile turnurilor, construite în şanţ săpat în stîncă, prezen
tau, de asemenea, cîtie o crepidă. Pe suprafaţa de aş tep
tare a aces tor retrageri se poate observa urma trasaju
lui antic care marchează poziţia asizelor imediat urmă
toare. 

Turnurile I, II şi nr. 3 prezintă urmele unor refaceri 
chiar la nivelul primelor asize ale elevaţiei. 

La turnul I se poate vedea că asiza a doua a eleva
ţiei , ultima păstrată, a fost refăcută parţial, atît pe in
terior, cît ş i pe exterior, folosindu-se cu acest prilej ma
terial provenit din alte construoţ,ii şi chiar simple dak 
sumar cioplite. Blocurile reutilizate nu mai au incizia de 
trasaj, aflată numai pe pietrele asizei originale ale tur
nului si nici muchiile sanfrenate. Grinzile de lemn din 
collţul 

0

de nord-vest sîO:t reduse 1a două, iar pe latura 
de sud, în exterior, înregistrăm trei pietre cu lăcaşuri 
pentru g rinzi ce nu mai. au ·OOrespondent pe paramentul 
interior (fig. 9) . 

Este de notat că această refacere a avut loc anterior 
construirii valului roşu ce reprezintă faza a doua a va
lului de pămînt care, aşa cum s-a constatat în timpul să
păturilor, trecea peste colţul de nord-est al turnului, în 
acel moment deja dezafectat41. 

Refacerea turnului II se constată pe toată latura de 
est42, şi parţial, pe cea de nord aflată spre panta dealului, 
în exterior43, începînd chiar de la nivelul asizei a doua 
a elevaţiei (fig. 10), între asizele refăcute şi cele originale 
fiind aşternut un strat de umplutură, compus din sfă
rîmătură de s tîncă şi lut galben , curat (fig. 11). Sistemul 
de fixare a grinzilor in unghiurile interioare ale aur
pului reconstruit rămîne acelaşi - mai multe grinzi 
adunate în acelaşi lăcaş, capetele exterioare ale grinzilor 

. fiind vizibile. Blocurile din asizele refăcute păstrează 
aceleaş i caracteristici ca şi cele din strucţura originară a 
turnului 44. 

La turnul-locuinţă nr. 3 am surprins o r efacere în col
ţul interior de sud, la nivelul asizei aflate deasupra celei 
a intrării precum şi pe latura de vest, blocurile folosite 
la paramentul interior, reutilizate, avînd dimensiuni mai 
mici şi fiind puse în operă relativ întîmplător . 

în unghiul interior nu se mai respectă rezolvarea spe
cifică pentru fixarea bîrnelor de lemn la colţ, pe care d 
vedem pe aceeaşi asiză în colţul de nord-est (fig. 12), ele 
fiind dispuse fără nici o ordine prestabilită . 

Asupra turnurilor III şi IV, aflate într-o stare de ru
ină mult mai avansată, nu s-au putut face şi alte preci
ză ri, în sensul dacă şi ele au fost refăcute sau r eparate, 
lămurirea acestor probleme necesitînd încă practicarea 
unor sondaje de verificare. 

3. Zidul de incintă 

Zidul de incintă, format din două tronsoane - cel de 
est situat între turnurile I ş i II şi cel de sud, între turnu
rile II şi III - , se păstrează doar pe înălţimea a două
trei asize, avînd paramentele formate din blocuri mai 
mici decît cele u tilizate la construcţia turnului. Blocu
rile din paramenteLe curtinelor au muchiile vii şi supra
faţa vizibilă cioplită grosier cu şpiţul sau ciocanul (tu
şele văzîndu-se oblic pe faţa blocurilor) şi netezită în fi
nal cu dalta. 

H cf. C. Daicoviciu, Aşezările dac ice„„ p . l5. 
42 Refacerea se observă l n foto grafi a publica tă de V. Pi\rvan , op . 

cil„ pi. XXXII, fi g. 1 ş i 2. ·pi. XXX TIT, fi g. 1. 
4a Observaţii prile juite ele sondajele clin 198'3, cf . H .' ·Da icoviciu, 

A. Sion , op . cit. · 
44 Este posibil ca turnul să fi fost re făeu't cn blocurile recuperate clin 

co nstr ucţia iniţi a lă. 
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Fi g. 6. Turn11l-l oc11i11\ft nr. 1, scc \innca vcs t -csL c· u vecine spre nord . 

Parame ntele curtin e i aveau de-a lungul zidului un 
număr inegal de asize, datorită diferenţei de nivel a stîn
cii pe care erau înălţate, pe; suprafeţele orizontale ale 
unor asize păstrîndu-se urmele de trasaj care marcau în
gu stările succesive ale zidului, aceste trageri observîn
du-se deopotrivă pe ambele feţe, atît la nivelul funda
ţiei, cît si în elevaţie . 

In construcţia curtinelor se r marcă, de as2menea, 
frecvenţa mare a buti selor, dispuse pe ambele para
mente , ca şi frecvenţa m are a lăcaşelor pentru grinzile
tiran t. Acestea se pdndeau, în m od obi şnui t, în jghea
buri practicate între două blocuri alăturate, astfel încît, 
pe traseul curtinei, aproape că nu întîlnim blocuri care 
să nu fi fost ancorate prin grinzi45 (fig. 10). De asemen ea, 
sînt frecvente, mai ales pe tronsonul de est, blocuri din 
aceeaş i asiză care se îmbină cu falţ . Tronsonul de est al 
incintei este prevăzut, pe partea dinspre deal, cu şapte 
decroşuri în formă de pinteni , cu dimensiuni de cca 
2,05 X 2,11 m 46, dispuse perpendicular pe traseul curtinei, 
la distanţe cuprin se între 6,00- 6,50 m. Aceşti pinteni, 
cu rol de contraforturi interioare, erau uniţi organic cu 
zidul de curtină, fiind concepuţi şi construiţi în acelaşi 
timp47 (fig. 10). 

Blocurile clin paramentele contraforturilor se ţes cu 
pa ram entul interior al curtinei, o legătură suplimentară 
obţinîndu-se prin două grinzi longitudinale, care legau 
paramentul dinspre deal al pintenilor cu emplectonul, 
sau, mai probabil, eh.iar cu paramentul exterior al curti
nei, aşa cum. se constată la contraforturile 2, 3, 4, 5 ş i 6. 

Zidurile de incintă şi turnurile alăturate I, II ş i III nu 
au fost însă construite în acelaşi moment, curtina fiind 
adăugată ulterior celor trei turnuri. La această conclu zie , 
la care ajunsese şi D. M. Teodorescu în cercetările sale4B, 

ne-au condus o serie de observaţii făcute în zona de 
joncţiune a celor două componente, Capătul ele vest al 
curtinei sudice, păstrat pe două asize, se termină verti
cal, într-un plan perfect paralel cu latura de vest a tur
nului III , suprapunîndu-se pe 9- 12 cm crepicla fundaţiei. 
Intre retragerea turnului şi talpa zidului ele incintă exi stă, 

45 Excc pţ. ic fac citcva blocuri din as iza a dou a vizibil:! , de pc tronso
nul de sud . 

46 Dccroşurile nu se pot măsura exact, bl ocurile din asize le v izibile 
fiind deplasate de pc locul lor. 

47 Contrar opinie i colegului I. Glodariu , care c!'edc c:'i er au ndăuga\. i , 
c f. Arhilec lurn dacilor, p. 89. 

'8 D . .M. Teodorescu , op. cil. , p. 23 . 
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pe verticală , o diferenţă ele cotă de 10- 15 cm, spaţiul 
dintre ele fiind umplut cu un stra t ele pămînt galben 
curat şi pietre (fig. 13, a, b, c). 

Curtina se alipeşte, ele asemenea, zidulu i de nord al 
t urnului II, intre ele lipsind orice legătură pe inălţimea 
a cel puţin trei asize. Talpa cu rtinei se găseş te la cota 
asize i a t reia a elevaţiei turnului, care păstrează , pe la
tura de nord , profilatura verticală specifică colţurilor ex
te rioare vizibile. 

Cercetă rile din anul 1983 au adus cîteva date noi , 
care demonstrează această alipire a curtinei la turnurile 
preexistente, precizînd şi faptul, deosebit de relevant, că 
blocurile cur ti nei se alipesc spre est turnului II , abia la 
nivelul asizelor reoonstruite49 (fig. 11). 

Tot cu această ocazie, a mai fos t pusă în evidenţă 
prezenţa, în masa emplectJon.u[ui, la n.iVielul asizelor de 
la partea inferioară a zidului de curtină şi turnurilor , a 
unor blocuri mari clin calcar, ele formă aproximativ re
gulată, ce dublează paramentele şi fiind dispuse fi e para
lel , fi e perpendicular pe direcţia acestora. Aşezarea aces
to r blocuri, atît în zidăria turnurilor cit ş i în cea a curti
nei, s-a realizat în scopul măririi rezistenţei părţii infe
rioare a zidurilor , cea mai expusă în cazul unor asedii 
(fig. 10 şi 13, a). 

În dreptul turnului I, relaţia curtină - turn nu este 
pe deplin clarifi cată, în sensul că două dintre blocurile 
paramentului exterior al curtinei, din pril"!1a asiză aflată 
la baza ei, continuă peste zidul ele sud-vest al turnului 

,.J. Sigur este însă faptul că zidul de curtină se adaugă 
ulterior turnului I, clupă ce fusese refăcut, asiza curtinei 
aflîndu-se la o cotă mai ridicată cu aprox imativ 25 cm 
faţă ele prima asiză refăcută a turnuluiso. 

Pe tronsonul ele est al curtinei a fost amenajată o 
poartă de acces, imediat spre est ele turnul II, practic un 
pasaj de trecere închis pe linia exterioară a zidului cu o 
poartă51 . Poarta putea fi apărată doar ele turnul II, mult 
avansa t, el fiind însă an1pllasat în s tînga ei, contra r p re
ceptelor ele apărare ale porţilor , care r ecomandau ca duş
manului , avansînd spre poartă , să i se surprindă desco
perit flancul drept52. Pasajul porţii a fost ulterior astu-

4D H. Daicoviciu , A . Sion, op . cil . 
50 Este foarte posibil lnsă ca necastă ultimă porţiune a curtine i să 

fi fost refăcută clnd s-a re nunţat la turnul I. 
51 Vezi şi J. P. Adam, op. cil., p. 93. 
52 Ibidem, p . 77 ş i exemple de astfel de porţ. i la cele ale portului 

de la Oinindni, fi g. 39, poarta oraşului Acgosthcne, fi g. 40 şi poarta de 
la Sidynrn , fig. 41. 
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pat, printre pietrel ele blocaj aflîndu-se şi cîţiva tam
buri adusi clin sanctuarele cetăţii, dezafectate în acest 
moment53: 

ln lumina celor prezentate mai sus rezultă că elemen
tele ele fortificaţ i e de la Costeşti., r ealiza te din ziduri de 
piatră fasonată, datează clin mai multe momente de con
stru cţie ş i reconstru cţi e , a căror succesiune în timp tre
bui să se fi petr cut după cum urmează: 

I. Pdmele construc ţii din piatră de la Costeşti au fo st 
cele două turnuri mici de pe platoul superior şi scar a 
111011 umen tală ele acces. În aces t timp pla toul era apărat 
~ i prin cele do uă pali sade, închise pe linia scăr i i cu una 
sa u două porţi . · 

Cele două turnuri aveau u pra. tru ctura numa i clin 
pia tră , sa u, poate, în ·:is tem mix t, cu cărămidă arsă , aşa 
cum pa r să indice urmele ele chi r pi c aflate în nivelarea 
fă cu tă în rn omen tul construirii turnurilor actuale. Carac-
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teristic aces tor prime turnuri este detaliul de fi xare a 
grinzilor de lemn din colţul interior, constîncl în exis
tenţa unui lăcaş individual pentru fi ecar'e grindă p e blocul 
ele colţ al unei laturi şi a cite două-trei pc cealaltă la
tură (fig. 4, a). 

II. Turnul de sud , nr. 2, care apăra accesul pe platou 
a fost dărîmat şi refăcut pe aceeaş i fw1daţie cel puţin 
o singură clată54, di strugerea lui fiind însoţită de un pu
ternic incendiu, aşa cum arată straturile ele nivelare cu 
părnînt ars la roşu şi cărbune aflat sub asizele refăcute 
ale paramentului interior. În acest moment ele construc
ţie , detaliul de prindere a grinzilor la colţ se simplifică, 
în sen sul că fiecare bloc de colţ are cite un singur lă
caş individual ş i unul mai larg, comun am„belor blocuri 
de colţ, deschis în afară, în care se adunau mai multe 

5:l c i'. II. Daicoviciu , Dacii2, p . 149. 
51 Din ccrcetftrile do pînă acum nu re iese foarte clar dacă Şi turnul 

nr. l, de nord, a fost refăcut. 

grinzi (fig. 1!, b). 
Cel puţin din ace~t moment trebuie să pre upunem 

ş i prezenţa unor legături tran sversale car e să fi solidari
zat între el grinzile radiale de la colţuri55. 
, III. Turnurile de pe pla tou sînt înlocuite, la un mo

ment dat, cu actualele turnuri-locu inţă, amplasate în 
acelaşi loc clar avînel dim en siuni mai mari ş i ziduri. mai 
groase. Cu aces t prilej se reamenajează scara principală, 
la care se construiesc două parapete d in pia tră , precum 
ş i zidul ele ·prijin de la es t de turnul-locuinţă nr. 256. 

Caracteri ti c pentru aceste t urnuri sînt asizele mai 
înalte, de 45- 53 cm . .) detaliul de colţ interi or. Blocu
rile clin colţuri '.prez intă un singur lăcaş comun, mai 
larg, ajungînd pînă la 18- 20 cm mă:ura t pe fi ecare la
tură a turnului, l!nind toate grin zile radiale cc ven eau 
din spre paramentul exterior (fig . 4, c). 

Tot acum. credem că au fost r idi cate ş i avanposturile 
ele apărare ale cetăţ ii, turnurile I- IV şi nr. 357. Asizele 
el e parament devin la aces te turnuri mai înalte, de 45-
60 cm, blocurile au dim en siuni mai mari decît la celelalte 

--~ )) 
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F;i g. 7. l lanul 'l11rn11!11i-locuinţă 
!li'. 2. 

construcţii, lăcaşurile pentru grinzile de colţ sînt foarte 
largi, primind cîte 6- 7 grinzi. Ele ajung să aibă o des
chidere maximă ele 34 cm - turnul I; 64 cm - turnul 
II ; 73 cm - turnul III ; 58 cm - turnul-locuinţă nr. 3, 
dimen siuni măsurate pe una dintre laturile interioare ale 
construcţiilor. P entru a r al.iza un lăcaş atît de larg, cele 
două blocuri ele colţ aveau fie o lungime mai mare decît 
cea obişnuită, fie înălţimea mai mică cu 10- 14 cm cl e~ît 
celelalte blocuri din asiză, în spaţiul creat la partea lor 
superioară fiind introduse capetele grinzilor ce veneau 
dinspre €xterior (fig. 4, el). Dimen siunii€ sporite ale blocu-

55 Rolul grinzilor r ad iale, dispuse la colţurile turnurilor , era şi acela 
de a prelua împingerile dinspre ex terior asupra zidului ş i de a lmpicdica 
dislocarea col\:urilor sub acţiunea loviturilor maşinilor de război. 

56 Probabil că Lol acum se construieşte şi zidu l de sprijin ni terase i, 
aflat la 2,50 m spre nord de turn, din care se mni păstrează doar o asiztt 
a paramentului exterior. 

57 Probabil şi turnurile V şi VI. 
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rilor de parament, ca şi suplim entarea numărului ele grinzi 
în zona colţurilor, sînt realizate num ai în scopul măririi 
ca pac i tăţii ele rezi s tenţă a turnurilor. 

IV. Din momentul de constr ucţie imediat următor da
t ază r efacerea turnurilor I ş i II ş i, probabil, a turnului
locuinţă nr . 3, a căror distrugere nu pare a fi fost înso
ţită ele un incendiu, întrucît în straturile de nivelare sur
prinse nu se mai găsesc urme de arsură şi cărbune . 

V. în aces t moment ele construcţie se adaugă turnu 
rilor de ja refăcu te zidul de curtină cu contraforturi şi o 
poartă de acces. Concomitent, trebuie să fi avut loc şi 
unele amenajări ale spaţiului interior al cetăţii, ca plat
fo rme de circulaţi e care legau funcţional turnurile şi 
curtina, platforme de luptă situate pe pintenii tronso
nului de est, un drum de acces spre platoul superior, tra
sat probabil pe ax ul porţii ş i al scăr.ii monumentale etc. 

VI. Ultimul moment de construcţie surprins este mar
cat de blocarea golului porţii de acces prin curtină şi, 
probabil, reparaţii la curtină şi turnurile II ş i III, ră-
mase în funcţiuness . · 

Activitatea de construcţie a fortificaţiei de la Cos
teşti s-a petrecut pe parcursul unui interval de timp a 
cărui durată es te încă nedeterminată precis, în linii ma ri 
fiind cuprin s între secolele II î.e.n. - II c.n. Inceputur.ile 
fortificaţiei sînt plasate, după unele opinii ale sp 2cialiş
t i lor, la jumătatea secolului I î.e.n.59, în .primele decenii 
ale secolului I î.e.n„ sau chiar la sfirsitul secolului II 
î.e.n. 60, existî nd chiar opinia că ar dat~ clin secolul IV 
î. e.n.61, cetatea fiind di strusă definitiv de către romani 
în anul 106 e.n.62. 

în ceea ce priveşte succesiunea cronologică a dispozi
t ivelor de apărare prezente la Costeşti, se apreci ază că 
\'alul de pămînt cu palisadă, în prima sa formă, este ele
mentul cel mai vechi al fortificaţiei - faza I a cetăţij, 
el fiind datat fie în secolul IV î.e.n .63, fie la sfîrşitul se
colului II - începutul secolului I î. e .n„ anterior r egelui 
Burebista64, fie în perioada de domnie a aces tuia65. 

în faza a doua a fortificaţiei au fost datate curtina cu 
cele trei turnuri, turnurile-locuintă actuaL11entc viz ibil 
ş i tu rnurile izolate, construcţia lo'r corespunzînd cu pe
r ioada domniei regelui Burebis ta66, la care s-au adăugat 
unele con soJicl ăr.i şi înt reg iri din timpul urmaş i lor săi, în 
special clin vremea regelui Deceba]67_ 

Cea clin urmă fază a c tăţii, în care se co n s trui eşte 
valul roşu ş i se reface curtina cu turnurile, distruse în 
ti mpul primului război dacic68, a fost datată în intervalul 

58 Această l' nză ele con s lru c~ i c s-n pell'ec u t i n intcr vah1l dinlre ce le 
două răz boa ie cu romnnii, concom ilc n t c u rccon sti~uc\. i n vnlu lui roş n , ci'. 
H. Daicoviciu , Sis lcm11l dcf'c 11siu„ „ p. 1.11. 

59 cf. C. Da icov ic iu . Aşezările dacice„ „ p . 19. 
60 cf. H. Dn icovi c iu , T. Gloclnriu . op . cil „ p . 7iL 
Ol cf. D. l\L Teo doresc u , op. cil „ p . 23 , combnl ul ullcrior de C. Da i

cov ic iu , Aşezările dacice„„ p . 19 . 
62 c f . C. Da icov ic iu , Aşezările dacice„„ p. 18 ; H . Da icov ic iu , I. Glo-

dariu , op. cil „ p. 73. 
63 v. supr a, n. 61. 
6• v . sup1·a, 11. 60: I. Gloclariu , A rll ilec turn dacilor , p. 89 - 90. 
65 v. supra, 11. 59. , 
66 D. M. Teodorescu , op. cil „ p. 25; C. Da icov ic iu , 1\ şezărilc dacice „ „ 

p. 19 ; I-1. D a icoviciu , Sistemul def'e nsiu „„ p. 110: I. H. Crişan, op. cil „ 
p. 344 ş i 359·; I. Glo dariu , A rhilcc'l11ra dacilor , p. 90 . 

67 cf. D. M. Teodorescu , op. cil „ p. 25 ; C. Daicoviciu , op.cu :, p. 19. 
68 cf. H. D a icovic in , Sistenwl ' de{ensio „„ P-· · 111. · 

l!O 

srratdear.u-0 -

dintr "' cele două războaie dacice69. 
În privinţa pali sadei duble de p 2 platou au fost ex

prima te două opinii , conform cărora ea datează poate d:in 
vremea lui Burebista, poate ceva mai tîrzi u7o, respectiv 
din perioada ele construcţie a turnurilor-locuinţă, sau ma.i 
tîrziu, din anii 103-105 e.n.71. 

Conform op.iniilor exprimate ele cercetători, pma m 
prezent, ar rezulta că toate constru cţiile cu zid de piatră 
descoperite la Costeşti , mai precis, cel puţin patru din 
cele şase momente de construcţie înregistrate de cerce
tăr ile recent efectuate aici, s-ar fi petrecut sub domnia 
regel ui Burebista72. Mai mult chiar, se presupune că în
treaga activitate ele fortificare a munţilor cu c 2tăţi de 
piatră fasonată trebuie. să fi început nu mai în acea pe
rioadă a domn.iei r egelui Burebista, care a urmat ime
diat cuceririi cetăţilor greceşti de pe litoralul vest-pontic, 
la construcţia fortifi caţiilor contribuind şi m ef? teri greci, 
aduşi sau veniţi de aici73. 

Argumentul hotărîtor ce a condus spre această opi
nie unanimă l-a constituit asemănarea tehnicii ele con
strucţie a zidurilor cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei 
cu cea a zidurilor fortificaţiilor elenistice în general ş i , 
în special, cu tehnica în care a fost zidită o singură por 
ţiun_e a incintei elenis tice de la Histria - tronsonul D 
datată ou aproximaţi în secolul II, cel mult sfîrs it de 
secol III î.e .n.74 · 

Este greu de acceptat, cu toate apropierile de ordin 
tehnic, constructiv şi geografic ce se pot face, şi la car 
s-a apelat adeseori, că la Costeş ti ar fi putut avea loc 
înt r-o perioadă foarte scurtă (48- 44 î.e .n.), o serie d~ 
evenimente is torice sau accidente c? izate ele fenomene 
naturale, de o asem enea amploare încît să aibă ca ur
mare refacer ea din temelie a tuturor turnurilor ce abia 
fuseseră constru.ite în jurul anului 48 î.e.n„ la care se 
adaugă imediat ş i constru cţia zidului de curtină. 

După opinia noastră, aceas tă suită de intervenţii con
structive se poate explica doar prin faptul că ele s-au 
petrecut într-un interval de t imp mai îndelungat decît 
s-a considera t pînă în prezent75, traditia constructiilor în 
piatră ecari sată trebuind să fie mai ~eche decît perioada 
Bure bi sta76, schimburile de idei, tehnică si materiale cu 
cetăţ ile greceşti ele pe litoralul vest-pontic 

0

datînd cu mult 
1na int de apariţia statului centralizat clac. 

Dacă acceptăm părerea potrivit căreia începutul con
strucţ iilor cu ziduri clin blocuri fasonate de la Cost s ti 
- turnurile ele pe platou - poate fi atribuit doar p~
rioadei r egelui Burebi ta, atunci toate intervenţiile con
structive care au urmat trebuie să fi avut loc în timpul 

60 c f. D. M. Teodorescu , op . cil„ p. 25-26; C. Daicoviciu , U. Daico-
vic iu . op . cil „ p . 19 ; I. Glodar iu , A rhitec tura dacilor„ „ p . 90. 

70 c i'. I L Da icov iciu , Sislemul def'ensiv„„ p. 110 . 
71 c r. I. Glocl ar iu , A rhitectura dacilor, p. 90. 
72 c r. „Tstoria Româ nie i", I, 1960, p . 319- 32 1: H. Daicovic iu , D acia „. 

p . 71 ş i 75 . 
73 l. II. Cri ş n 11 , op. cil „ 342 ; I. Glodariu , Sormi:egetusa„„ p. 4:l. 
7~ c r. C. Preda , A. Doicescu . Zidul de apărare din epoca elenislicti . în 

„I-Hsl ri a", TT , p. 308-311 si 319. 
75 v. supra , n . G6. ' 
76 Es lc greu de crezul că r egele Burcb is l a a fost ce l ca re a inlr od us 

ln Dacia aceas lft tehnică de construcţ. i c a z idurilor ele forlifi ca ţi e, a l că
ror mode l - cele de l n Hislrin şi , proba bi l , Call at is - a b ia ii clisl ru scse 
c u ocaz ia c uceririi cc lă\. il o r vest-pontice. 
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Fig . 10. Pl a nul turnului li. 

celorlalţi urmaşi ai săi, terminînd cu reconstrucţiile din
tre cele două războaie dacice din vremea lui Decebal. 

în această ipoteză, perioadei Burebista, cînd cetatea 
de la Costeşti era însăşi reşedinţa r egelui77, i se poate 
atribui doar existenţa celor două turnuri mici, aflate i:n 
extremităţile platoului superior, înconjurat de cele două 
şiruri de palisade cu scara ele acces, la care se adaugă 
valul de părnînt cu palisadă care înconjura terasele in
f~rioare şi, probabil, valul descoperit de cercetările aero
fotografice. 

O altă ipoteză, cea mai probabilă" este aceea în care 
primele construcţii de piatră ridicate la Costeşti - cele 
două turnur i mici - ar fi mai vechi, înainte de per.ioacla 
r egelui Burebista, în care caz am avea atestată coexis
tenţa, anterior perioadei amintite, a valului ele pămînt 
şi a palisadei, elemente de tradiţie mult mai veche, cu
noscute clin Hallstatt şi epoca bronzului, cu turnurile sin
gulare, avînd zidăria clin piatră (în cazul nostru blocuri 
fasonate), ca element nou ele fortificaţie . 

Primele construcţii cu zidărie de piatră, turnurile sin
gulare, trebuie să fi fost ridicate în primul rînd pentru 
asigurarea supravegherii şi pazei. Lăsînd deoparte pen
tru moment oonsideraţiile asupra locului unde au apă
rut mai întîi turnurile, în zona Munţilor Orăş tiei sau în 
oricare altă parte a teritoriului locuit de geto-daci, in
diferent dacă zidăria lor a fost clin piatră cioplită, bolo- . 
vani sau piatră fasonată, ni se parc mai impor tant a 
sublinia că r egelui Burebista i s-ar putea atribui , în a
ceastă ipoteză, tocmai strădania de a înmulţi numărul 
acestui tip de avanposturi militare, deja existente în acea 
vreme şi de a le distribui şi organiza într-un sistem ca
pabil să protejeze întregul t eritoriu în al cărui centru 
se afla, probabil, şi reşedinţa sa. 

77 v . nota 5. 

Revenind asupra etapelor de construcţie ale fortifica
ţi e i de la Costeşti , în condiţiile expuse mai sus, epocii 
regelui Burebista credem că i se pot atribui mărirea nu
mărului de puncte fortificate cu în că şapte - turnuri de 
incintă şi turnurile-locuin ţă, inclusiv refacerea celor două 
turnuri mici, existente anterior pe platoul superior . 

î n ceea ce priveşte caracter .isti cilc tehni cii de con
strucţie a zidurilor clin piatră de la Costeşti, acestea 'i şi 
găsesc analogia, aşa cum s-a mai arătat78, în t ehnica fo
losită curent la ziclu r.ile fort.if.icaţiilor gr ceş ti, în cepînd cu 
secolul V î.e.n . şi terminînd cu sfîrşitul perioade i ele
ni stice79_ De asemenea, sistemul el e zidări mixtă - pi a
tră ş i cărămidă arsă , folosit la turnurile-locuinţă, urmează 
numeroase exemJ?le clin lumea greacă, s istemul fiind uti
lizat frecvent aici, atît în construcţiile civile, cît şi în cele 
111 ilitare80. 

Folosirea grinzilor ele lemn, ca element de legătură 
între părţile componente ale zidului - paramente şi em
plecton - este o tehnică încă şi mai veche, folosită cu
rent în arhitectura cretano-miceniană, de exemplu la te
meliile palatului clin Cnosos81, sau la incinta mormîntului 
circular A de la Micene82, în Orient ca şi în arhitectura 
greacă, chiar dacă nu atît de răspîndită, procedeul fiind 
preluat şi dus mai departe de romani83. 

Analogiile cele mai apropiate, ca spaţiu geografic şi 
timp, le oferă incintele elenistice ale cetăţilor vest-pon
tice, Histria şi Callatis. La Histria, fragmentul de zid 
amintit - tronsonul D - , construit la sfîrşitul secolu
lui al III-lea sau în prima jumătate a secolului II î.e.n., 
prezintă aceleaşi caracteristici ca zidurile turnurilor ele 
la Costeşti. 

Ca notă distinctă, menţionăm aici ritmul regulat al 
buti selor, aşezate după fi ecare două blocuri ale para
mentului; blocurile cu bosaj reliefat ş i şanfren pe toate 
laturile, întîlnite pe ambele paramente ; grinzile de lemn 
aparente numai pe paramentul interior, prezenţa orifi
ciilor de montaj pe suprafaţa de aşteptare a blocurilor 
din paramente. De asemenea, trebuie precizat că detaliul 
de fixa re a grinzilor în colţul interior al zidului diferă 
faţă de variantele pe care le-am întîlnit la Costeş ti, aici 
grinzile venind dinspre colţul exterior adunînclu-se toate 
într-un singur lăcaş, săpat p 2 un bloc din colţul inte
rior, în asa fel încît nu mai sînt vizibile la fata zidu-
luii (fig. 4, ',e). · 

Despre tehnica ele con strucţie a zidului elenistic de 
la Callati s nu avem prea multe detalii, clin publicaţiile 
apărute84 putînclu-se observa doar apareiajul blocurilor cu 
bosaj, şanfrenate pe toate laturile şi di spuse în asize ce 
aveau înălţimi inegale85; grinzil e aparente în cîmpul zi
dăriei86. 

Incinta de la Calla tis, con struită în aces t sistem, r e
prezintă o r efacer a incintei mai vechi a oraşului, ce 
trebuie că a avut loc în cursul perioadei elenistice. 

S-a afirmat că . în perioada ce a urmat păcii încheiate 
cu Domiţian, r egele Decebal a folosit la con strucţiile pe 

7 a cf . V . Pftrva n, op. cil „ p. 1179 - '182 ; „ Istoria Hom:înic i", p . :1 19 -
321 ; ide m , Sislcmi e lec11ica di cos lrucz io11e mi/ilare e ci11ile pcsso i D aci 
nella Tra11 silva11ia, "in „Atti dcl sc tlimo Con grcsso Jnternnzimrnlc d i Ar
cheolog ia Classica ", IIf , H oma , p . 83 - 84 . 

70 R . Martin , op . cil „ p. 384- :186 . 
so v. supra , n. 14 . 
81 cf. J . Durm , Hattdbuch cler .Archileklur . Die Baulmnsl <Ier Griechen , 

I , Le ipzi g, 1910, p . 58 , fi g . 36 ; A. E vans, T he pa/ace of' Nli11os of' l{n.osos , 
T, Londr a , 1921 , p . 128 , fi g. 95; A . Orl a ndos, op. cil. , II , p. 102 ş i fi g . 
112 . 

82 c i'. G . E. My lon as , A ncienl M ycenae: ihe cr1pila/ cily o{ Agam emnon 
Lonclrn , 195 7, p . 103 ş i 11 4 , fi g . :~ 8 şi 39 . 

83 cf . H . Martin , op . cil „ p . 238 şi nr . 3. Gă sim acesL s is le m ş i în in
cinln r oma nă din secolul II c.n. de la ) Ii slri a , ca ş i in incinta post gotică, 
pc tronsoanele de sud ş i de nord , cf . Jiistria V , fi g . 2 ş i 216 . 

84 cf. Th . Sauciuc-Săvca nu , Ca(lali s, al IV-iea raport preliminar. 
Săpăluri ş icerce lări 1ttwiii 192 .9-19.J l , în „Dacia" , V-VI, 1935-1936, 
p. 279 şi pl. VII. Autorul raporlului ere.de că l ăcaşuri l e aparc nle ale grin
zilor r eprezint:l găurile e şafodajulu i pentru construirea zidului . 

85 lbide m , aşa cum se poat~ ,c!c duec din iluslraţ;ia raport ului prezen-
tat. , 

86 eL C. Preda , Callaiis2, Ed. Mc1:idja ne, Buc „ 1968, p . 20. :Aulon1l 
constată pre zenţa lăca şurilor penLru grinzi la nivelul de ci\lcarc ~ nlic şi 
presupune că erau canale pentru sc!1rgcrea apelor de ploa ie . 
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Fig . 11. Turnul li , scc~iunc vcsl
cs l prin zidu I de esl cu vede re 

spre norei. 

••CTI• 1-'f 

. Fig. 12. Tur1111l-locui11\ :'\ nr . :; , l ll'laliu .I col\·ului ele n orcl-esl. 

care le-a ridicat meşteri ş i tehnicieni romani, obţinuţi 
prin stipulaţiile tratatului de paccB7. Zidurile fortifica
ţiei ele la Costeşti însă, cel puţin atît cît s-au păstrat, nu 
lasă să se vadă nici măcar o singură particularitate care 
să le apropie de tehnica . construcţiilor roma ne, toate ele
mentele caracteristice ale zidu lui marcînd o apropiere 
simţitoare , pînă la similitudine, cu maniera de prelucrare 
a constructor ilor g reci. 

87 c f. D. M. Teodoresc u , op . cil. , }l. 25. cam alribuic aces te i perioade 
zid ul de curlin:I car e lcagr1 turnurile: II . Da icov ic iu , Ducia.„ , p. 28 6. 

-~ 
' 

' ___ J,:r.J! 
' ' ' strotdt~~~--------------- ___ _ J~ 

i~dtdt~~~pitfrto -..,, ............... "\ ........ -

l .R _„, 

Fig. 1:.S. Turnul 111, detaliile zone i ele jonctiUnc cu zidul ele cur tină . 

Sistemul de construcţie al zidurilor cu blocuri de pia
tră fasonată , preluat de constructorii daci din lumea 
elenă, prin intermediul cetăţilor vest-pontice, va d veni 
cu timpul aproape singurul mod în care e i î ş i vor ridica 
zidurile fortificat.iilor in tot sud-estul Transilvaniei. 

Odată farnilia~·izaţi cu această tehnică, constructorii 
daci vor aduce mereu perfecţionări modelului preluat, 
adaptîndu-1 noilor cerinţe, aşa cum ne arată mai ales 
evol uţia detaliului de colţ interior al turnurilor, şi m n
ţinîndu-1 chia r în construcţiile pe care le vor ridica şi la 
sfîrşitul ecolului I e.n . 

nc.·uim~ 

Les rcsullals des rccl1 crchcs preliminaircs porlanl sur Ic sys li,111e c t 
l a t cchniquc ele conslruc l.ion des tours e l des courtinc:s de la forlcrcssc 
tic Cosleş li onl Clc confir111es par lcs invcsti gations a rch eologiques des 
cn 111pagnes de :1 98 1 - 198~ , qui onl fourni unc seric de donnces nouvclles 
permcl'lant el 'CLnblir la chron olo ţ;ic rclalivc des phases de const ruction 
des clcmc nls fortil'i es de picrrc. 

Par rapport aus dcu s grandcs phascs de conslruclion c n pic rre 
cons iclcrccs jusq 11 'i1 prcsc nt comnic clatant ele l a periode du roi Burchi sla 
(Ier s iilclc av. n. c.) e l de celle du roi Dece bal (debut du llc sicclc de 
11 .c. ) , lcs rcch crcllcs r (:cc 11tes de Costcşli rncttcnl c 11 lu miere s is momc nls 
ele construction qu i se succcdc nl commc suit : 

1. Les prc rni crcs co11slru c lio11s c n pierrc onl etc lrs dcux tours - norei 
e l sud - s ituccs sur Ic plalca u su1>cr icur , sur l 'e mplaccmcnl des acluclles 
tours cl'habilalion n os 1 e l 2, ains i quc l 'esca licr monument.al d 'acccs. 
A cc mome nt , ]C pl atca u ctait c nlourc ele dcu x p :rli ssa des, nvcc unc ou 
cleux portcs sur la Ji gnc de l 'cscalicr. 

IT. La tour sud, no 2, qui clCfc11clait l 'acccs vers Ic p laleau supcrieur , 
a Clc r cfa ilc c nlicre mc nl , sur le mc mc crnp lacerncnl, au m oins unc foi s, 
aprcs avoi r Clc dc truilc e l bri\lCc , Ies traces de l'incc ndic ayant Clc idcn
til'i ces dnn s l a coucl1 c tic nivc lagc qui surmonte son nivcau d'habitat. 

111. Les dcux lours ont etc rc mp l,acccs par Ies ac tuc llcs toms d 'habi
tation 11 os 1 c t ::! , qui sont plu s gra ndes ct conscrvcnl 1rnrliellcmc nl , 
comme foncl nlions, Ies murs des constructions antcricurcs, dcma nlc lccs jus
qu 'a u nivcau du planchcr. Au cours de ce lte mcmc phase ont CLc constru ~
t es Ies aulres tours - I , JI, I II el IV, la tour d'habitation n o 3 ct , pro
bablcmcnt, Ies lours V ct VI, cn tnnt qu 'avant-posles pour l a survc illa ncc 
ct l a cl(:fcns(} de l n roulc d 'acccs vers la ·rorteresse . 

• IV. Les tours 1 c t JI ct probablemcht aussi Ia tour d 'h a bitalion no 3 
ont etc rcl'a itcs cnticrc mcnt sur Ies· mcmcs fonda tions. Lcur dcslruction, 
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donl hi ca usc 11 ' :1 pn Cl rc clCLcrmincc ju sqn' t\ cc :jour, ne scmblc pa s nvoir 
e le acco1n1>ag ncc cl ' incc ndic, car ii n 'cx.i slc pas de lraccs de bri\ lure dan s 
Ic hloc:q.(C compris c nlrc lcs pierrcs du JJ:Jre mcnL. 

V. Au to urs T e l TT (on ne saura it 1>rcciscr it l ' hcurc acluellc s i auss i 
:rnx lours l ll e l IV) on a njoul(: des co urtines, pourvucs sur Ic cote est 
de sept conlrdorls in lcr icurs ct sur le cole sud d ' unc p orte cl 'acccs, flan
quec inili a lc me nl vl· r·s la ga uch c de l a tour 11. 

VJ. Au cours d ' un clcrnicr mome nt de conslru c tion , on a 111urc ·1c 
scuil ele hi porte d 'acccs :'1 lravcrs la courlinc e t l ' on a proba lJlc mc nt 
repare Jcs tours Jl ct lll. a ins i quc la courlinc. La lour l , detruitc, a 
etc dcsa rrcclec e l surmontcc ele la Jcvce ele t crrc qui c nloure la forlcrcssc, 
r cfailc 1•1lc aussi. Cc mome nt a etc date p a r Ies donnccs archcolog iqucs 
de l a pc riode comprisc c ntrc les clcux gucrrcs daco-romaines (102-105 
ele 11. i:.). 

T.cs rcch crc11cs ont monlrc 6galcmc nt qu 'anlcrie uremcnt aux tonr s 
c n picrrc ele l a ph asc I ii a ex iste sur I 'cmp.l acc mcnt de la forlercssc de 

· cos lcş li d 'a ulrcs construc ti ons, probablcmc nt ele boi s c t de t crre , ainsi 
q u ' il rcssort ele la prcscncc de lerre gl aisc brC1lcc c t de charbon dans la 
couchc de nivcla gc sous-jaccntc a ux Jonclations de ces tours. 

D 'nprcs 1 'a uteur , ce lle succcssion de ph ascs ele construclion ne 
pcut s'cxpliqw•r que p ar !cur cchclonncmcnt sur unc pcrioele plus. lon guc 
qu 'on ne I 'a cru jusqu 'a prcsent , c 'csl-a-d ire qu i re monte jusqu 'i\ I 'cpo
quc du roi B urcbista (48-44 av . n . c.). La traclition des constrnctions cn 
p icrrc ele Coslcşti doit ctre antcricurc a ce lle-ci, Ies conslruc tions qui 
pcuvcnt ctre attribuccs a Burebisla n 'Clant probablcment que la surc 
lcvation des actuelles tours el 'habitalion nos 1 c t 2, la construction 
des tours I - I\' , la tour el 'h a bita tion no 3 ct peul-clrc Ies tours V et. Vl, 
c'cst-:1-dire Ies construclio11s de la III c ph ase. · 

-· 
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