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CONSTRUCŢIILE DACICE DE PE RUDELE ŞI PUST AIOSU 

, 
ln anii 1950, În cadrul sâpăturilor arheologice din Munţii Orăştiei. au fost cercetate sporadic şi 

construcţiile de pc munţii Rudele, Meleia şi Pustâiosu care, la prima vedere. par aproape identice. 
CIădiriie de acolo, în funcţie de numărul încăperilor şi de formă. se pot împărţi în trei categorii ' : 

j -construCţiil� cu o singură încăpere rectangulară sau ovală; 2-con:·aructiile cu două încăperi. dispuse 
concentric. cea din mijloc fiind re.ctangulară sau absidată. iar cea exterioară rotundă sau ovală; 3-construcţii 

cu trei încăperi dispuse concentric, piesa interioard fiind dispusă deseentrat. Cele două piese exterioare sum 
rotunde sau ovale, iar cea intelioară este rectangulară (consttuGlia de pe dealul Pustâiosu) sau absidată 
(construetia de pe Rudele-movila :<). 

Comunicarea de faţă le vizează doar pc acelea de la Rudele şi de la Puslâiosu. 
Pe Rudele, în punctul numit "Preluca-Brânduşiţa", s-au săpat patlu dintre cele cinci movile 

existente', dar doar la trei dintre ele s-a putut preciza planul. iar pe dealul Pustâiosu s-a săpat o singură 
terasă. 

Construcţia descoperită pe Rudele, în urma săpării movilei numălul 3 (1n continuare o vom nola 
Rudele 3), este compusă din trei piese' (fig.!). Prima (cea exterioară) este un coridor de fonnă ovală . 

ddimitat de două rânduri de pietre la bază. Lăţimea coridorului cste de aproximativ 1,70-2,50 m .. mai lat 
În partea sudică , unde ,�nngc p ână la 2.30-2.50 01.'. Încăperea ovală, delimitată tot de un rând de pietre 

de stâncă necioplite, are dimensiunile de 10.70 x 9.30 m5. Baza Încăp erii cu absidă este la fel şi are 
lungimea. inclnsiv absida, de 4,60 111 .. astfel ca punctul maxim al curbei ajunge pimă la 1,60 m. de 
marginea îndip erii ovale, în tImp ce colţurile de sud-est �i sud-vest sunt la 2,60 m. de aceasta'. 

Tot din lrei piese e fOnllată şi construcţia dcz\'elită pC' dealul l'ustâioSll. Deosebirea, în ce prÎveşte 

planul, constă în forma încaperii centrale care este reetangulară (fig.2)7. Temelia peretelui cerdacului 
consUi din blOCUri pnralelipipedicc de andeziL iar În sud aceeaşi temelie constă din blocuri de calcar 

• 

cochilie. Distanţa dintre hlocuri este de 0.96-1,30 m. In concluzie, "peretele era putin înalt şi închidea un 
<:olidor acopelit şi deschis pe margini. DiamGtntl aceslUi coridor (cerdac) este de 19 tn. în fiecare bloc era 
fixat un :,t,11p ;2.1'0;-; de lelll n, roate În formă de coloană " � , scria ccrcetătorul eOllstmctiei. AI doilea Ce-rC e 

format din pietre de stâncă aşezate pe lat, una lânga aha, formând UI1 perele continuu, parulel cu linia 

hlocurilor din primul şir. Peretele este mai gros şi maÎ ÎnalL decfll L"d exterior. DiamelllJl este· de 14,60 m'J. 
Pereţii Încăperii cenl.rale (rectangulare) suIH marcati prinlr-o lC:melÎe de piatră de stâncă sau hlocuri mici 
tit:: calcar cochilie. Grosimea pereţilor nu e�te prea mare;';. 

Ln celelalte două constl1lC\ii de pe Rudele, numărul încăperilor este mai mic: două pe Rudele 4 
�i una pc Rudele 5. 

}-I.Daicoqr.:iu, Le.s iJel'geries dac:!." des Mont� d'Or;iş;Jie .. în "1'11'5 (il! VII-,' Cougn'.\ [/llnlla(iO//(l/ ,,"'s Sc:iel/cc.\ Prchi.l"t()riq//l's 
el [)roloJlisrorirJUe. Praguc, 1971, p.1 Oll. 

Idem, Ad(kltdll la ·'Aşez.ărilt· daâce din AII/n/ii Or;Ji'liei', În Ao.:.;\1V 1. ! 96';'. fl. i 2!. 

r.Dakoviciu şi ':(ll:tb., În Mu!crid{', 'i, 1959, p.387. ["ig..l. 

edem. 0I'. dt . . rJ�7. 
, iLle.nI. (ljJ ril., [1 . . '�H. 
(. '1 . '�'\) ii...cm, ()I'.�'/( • jJ.J<! . 

, 
• 

" 

1 !l 

IJ�m. Op.cil . . p.1.72-273 . 

Ide-m. O;u.:il .. p.27 J. 

Ibidt'lIJ. 
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Planul con.<.;trucţiei de pc Rudele - movila _� 
(după C. Daicovlciu �i cohlb.) 
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Constmcţia din movila 
numărul 4 de pe Rudele (Rudele 4) 
e formată din două piese (fig.3)". 
Cea exterioara este tot un cerdac 

aproximativ oval, cu diametrele de 

10.10 x 11,90m. Lăţimea cerdacului 
• • A ? . 3 75 " vaflaza mtre � m. ŞI _, m. -. 

A 

Incăpcrca centrală este rectangulară, 
aproape pătrată. după cum 
demonstrează di rnensiunile laturi lor: 
5,05 X 5,15 x 5,10 x 5,05 m.D 

Săparea movilei numărul 5 
de pe Rudele (Rudele 5) a dus la 
scoatert!a la lumină a unei construcţii 
cu o singură încăpere, avală (fig.4)'·'. 
Temelia ei este formată din pietre 
mijlocii, adesea de forme neregu late: 
aceste pietre sunt dublate În exterior 

de un rând de pietre mici. Pe ax a 

lungă încăpcrea are 6,90 m., iar pc 
cea scurtă 5,80 m.". 

Din păcate nu la toate aceste 
construcţii s-a putut localiza intrarea. 
-

In timp ce la construcţia de pe 

Pustâiosu intrarea e marcată printr-un prag, iar la cea de pe R udele 3 se poate măcar presupune locul 

intrării, la celelalte două construcţii de pe Rudele nu avem indicii privind intmrea. Pe Rudele 3 se 
presupune că intrarea în coridor se al1ă pe latum sudică. iar În piesa cu absidă În colţul de sud-est '6. O 
situaţie mult mai clară avem la construcţia de pe dealull'ustâiosu. lT,mărind conturul cerdacului putem 
observa că În sud-vest şi est se află unnele a două praguri din pietre mărunte de calcar cochilie, înălţate 
cu 0,35 m., jar În exterior, În direcţia pragului de est, este un pavaj de piatră de stâncă. Pe contUlui 
încăperii rotunde se află câte un prag marcat printr-un bloc îngust de calcar cochilie, aproximativ în direcţia 
celor patru puncte cardinale . Intrarea în încăperea absidată este probabil pe latura de est ' '.  

Trecerea în revistă doar a planului, diferenţiază constmcţia de pe Pustâiosu de celelalte, prin 
importanţa deosebită acordată realizării ei. 

Orientarea ace·stei constmcţii variază între nord-sud şi vest nord vest - est sud est; constructiile de 
pe Rudele 3" şi Rudele 5 (luând În considerare axa lungă) sunt orientate nord nord-vest - est sud-est, cea 
de la Rudele 4 aproape nord-sud". iar cea de pc dealull'ustâiosu vest nord-vest - est sud-est. 

Ca o trăsămr3. comună a celor trei construqii cu mai multe piese SI:! observă existenta treptelor Între 
încăpe ri. în sensul că podeaua Încăpe,ilor se inalţă de la cea exterioară spre cea din centru. Preocuparea 
pentru încăperile interioare este evidentă, deja de acum ele ocupând, desigur, un loc mai important În 

!' ldem.în Maleriu/e. VI. 19S9,pJ41,tig.10. 

u fdem. op,cil., p.341. 

l.' IJem. Op.cl(" p.J4 J ,}43. 

i-i ldem, ap.l-it., p.345. lig.ll. 

1<' ldcm. op.cit.. p.345. 

16 IdenL În Mait'rialr:. V, 1958, p.389. 

;� Idem, in Ma/aiale, H1, J957, p.273. 

" Idcm. în Materiale, V, 1958, p.387. 

19 ibidem. 
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economia constmcţiei. La toate constmcţiile podeaua este din lut bătut. 
Exceptând constmcţia de pe dealul Pustâiosu, la celelalte nu se semnalează existenţa Iipiturii nici 

la încăperile exterioare, nici la piesa interioară. Se poate conchide că pereţii construcţiilor de pe Rudele 
sunt doar din lemn. Peste temelia de pietre se aşezau orizontal bârne groase de lemn, apoi se ridicau pereţii 
din bârne aşezate orizontal. Acest mod de construcţie îl găsim atât la Îndperile exterioare, cât şi la cele 
interioare'o În schimb, construcţia de pe dealul Pustâiosu are pereţii din bâme şi chirpici". Pereţii ridicaţi 
din lemn, ai clădirii, erau etanşeiza!i prin aplicarea lutului. 

Aceste ultime date permit indicarea unei deosebiri clare intre construcţiile de pe Rudele pe de o , 
parte şi cea de pe dealul Pustâiosu. In timp ce este evident că pe Pustâiosu avem o construcţie cu caracter 
permanent (utilizată tot timpul anului), pentru Rudele credem că trebuie să se accepte caracterul sezonier 
al locuirii (posibilă doar în sezonul cald). 

în toate construcţiile s-au descoperit vetre de foc. Forma acestora diferă, patrulateră la Rude!e 5, 
rotundă la Rudele 3, ovoidală pe dealul Pustâiosu, iar pentru Rudele 4 nu se poate preciza fOnTIa". Acolo 
unde existâ mai multe piese, vatra de foc s-a descoperit în Încăperea interioară. La Rudele 3 avem sigur 
două vetre de foc, una În încăpcrea absidată, iar a doua în cea rotundă; se mai poate presupune şi pentru 
Rudele 4 o a doua vatră de foc. în acest ultim caz Însă ambele se găsesc În încăperea rectangulară23. Grija 
pentru realizarea vetrei de foc rezultă şi din supraÎnălţar"a ei, ia Rudele 4, Rudele 5 şi Pustâiosu24. Notă 
discordantă face I'atra de foc din Rudele 3 care este aşezată direct pe pavimentul de lut aiincăperii25 

Prezenl"- vetrei de foc În incăperea centrală susţine afIrmaţia anterioară În legătură Cll importanta 
acestei piese În economia 
construcţiei. Datele aduse de 

inventar nu fac decât sa spn.lme 
aceste concluzii. AnaJizând 
inventarul, rezultă că ceramica este 
materialul care predomină. Se mai 
remarcă imediat faptul că repartilia 
invcntarului pc piesele construcţiei 
este inegală. ceea ce ni se pare 
firesc, este nonnal ca să existe mal 
puţin material decât În încăperile 
propriu-zise. Acolo unde 
cC'Ilstrucţiile au mai multe piese, 
majoritatea materialului îl găsim În , 
piesa interioară. In linii generale 
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inventarul constă din ceramică 
(majoritară), un obiect de piatră �i 
obiecte de fier. Un caz aparte il 
reprezintă Rudele 5, unde s-a găsit 
d03f ceramică. 

,,- - - - , , ---_ . .  - - , - - - -'. , 

Cum am preCl7�1t, S-:l 

descoperit un singur obiect de piatră. 
Eqe vorba de o cute de gresie, 
descoperită la limita exterioară a 
cerdacului (sau in afara lui)" În 
--------------------

, 
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Fig. 2. Planul locuinţei de pc dealul Pustiii"sui 

(după C. Daicovi<.:iu şi coiab.) 

'(l -" l.Glodariu. Arhitectura dacilor. Civil;i�o,i militară. C1uj-Nnpuc:l. !�83. p.23. 
21 .' t) ' 

. . . I b '  '1 . I 1'1 "957 " 1  '_ . illtO\,KIIJşICOa .,In !�a/(� na. c . 1 ,1 .r . ... I. -
L:: 

" 

" 

ldem, in Materia!", III. 19.,,)7, p.273: idem, în Alalerialt>. V. t9��:, p.3XX: idem. în lvlawriale, VI, 1959, p.343,.345. 

II ' ,\1 ' , ' ;  \111"-9 '3 '1 ,em,l!l . LlI(n(/.e. , .
·) . , p .. -t w . 

_ ... �dem, 0ll.(:;t., p.345; idem,"în Marcrialt.lil. 1957. p.27J 
�'� iJcm. În Mmt.'rlllle. V. 1955. p.3H8. 
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Rudele 4". 
Trecând la obiectele de fier, de la Începullrebuie să menţionăm lipsa (cu excepţia unui cui de fier 

de mică dimensiune dill Rudele 4, nesemnificativ) materialului de construcţie feros pe Rudele. Plin unnare 
aici s-au folosit cuie �i cepuri de lemn. Acest lucru nu trebuie S,t sUlŢ)rindă ţinând seama că "în general 
eonslnlCţiilc de lemn nu au neapărală nevoÎe de pjesc mefalice pentru că imbinarea lemnuiui prin Lăicluri 
�i cu cepuri suplinea iniţial materialul"". , 

In schimb, pe dealul Pustiliosu s-a descoperit suficicni material de construcţie reros (inclusiv ÎIl 
piesele exterioare, În preajma pragurilor): cuie, piroanc. scoabe, ţâţam, plâci de ţâţâni, balamale'B 

Alte categorii de malcrial feros găsim �i pe Rudele: pe Rudele 3: două plăci de fier. ° Iarnă, un 
cosor. O pilă, o unealtă de fier29; pe Rudele 4: două lame, un cosor, lUI obiect de fier în formă de cheie, o 

daltă, o verigă, o lamii de cuţit, două fragmente dintr-un tub de fier, zgură de fier şi un călcâi de lance·1n 

Inventarul este asemănător şi pc dealul Pustâiosu: cuţitaşc cu lame de fier uşor Încovoiate spre interior, un 

sfredel. un dom, ° daltă. cârlige, belciuge, călcâiul unei lănci';. Cum se vede, exceptând materialul de 
construcţie, material ul fermi este acelaşi. în sensul că avem de-a face cu unelte şi "obiecte de uz casnic,:" 
(cu mici excepţii); cu alte cuvinte utilitatea acestor obiecte este aceeaşi (Îşi găsesc locul oricând Într-o 
gospodărie). 

Şi materialul cemmic. în linii mari, este ase-mănătorÎn toale cele patru construcţii studiate. Găsim 
forme diverse: de la vase de dimensiuni mici (ceştile dc exemplu). până la  marile vase de provizii. Este aici 

atât ceramică lucrată 'Ia roată, cât şi lucrată cu mâna. predominantă fiind prima, totodat[l există şi multă 

ceramic,i fină. J\tlajoritalea acestei ceramici O găsim În incăperca interioară. S-au descoperit destul de multi.! 
. . 
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Fig. 3. Planul eonsrnlqici tic pc Rudele - movila 4 
(după C. Oaicovidu şi colah.). 

Idcm. in Maleriolc. VI. 1959. p.3..J...J. . 

o �curtă Înşiruire a formelor 
descoperite este edificatoare: 
chiupuri (mali �i mijlocii), vase eli 
guler (descoperite doar pe Rudele �i 
Mdcia). vasdc cu butoni, din pastă 
poroas�t. ceşti. capace. oale cu toart�i 
lipită �i cele CII tOaltă trilobată, va�" 
negre luslIuite, oale cu buza cvazatit. 
casrroane, farfurioare (pc 
Pustâiosu) r:. Aceasta este ceramicCl 
specifică dacică, des inLălnită În 
zona ",;,ezărilor dm Munţii Orăştiei 
(mai puţin vasele "cu guler"). Este 
ceramică uzuală, răspândită În 
'l�e7.ările dacice. datorită folosirii CI 
în actviuitile zilnice. 

Ceramica a fost elementul 

pricipal carc a contribuit la datarei! 
consll1Jcţi:JOf În sec. I d.Hr. Fi nalul 
lor esle pus În legătura ClI 
eveniment.e !e ocazionate de 

. , , LGIQdMiu, E.larosbv�chi. Ci':'lih'l'I(iaflallllli III daf'i. Clui -:\ ilP(lC�'., 107lJ, r,! 1,;., 

1� C.D:tieovkiu şi colar, .. i'n Mu.iai(lle.lli. 1')57. r.2"1�. 
1(; fekn;. ÎII MOIeriri/t? V. 1959, p.3c)(' . 
. '(' lelem, în Mataiaie, VI. 1959, pJ4.1. 
:q Td�m, In i\-faleriale. III. 1957, p.ri4 . 
.'1 !-l. nilicu\-iciu, Lt>.� bageric.\' di/ef'S '!t'!' MOJ1I.� d·Orii.,,,,ir-. în A.C!('.\· tin \ 'I! -c C(lI:g rt'.� In !cmlll iorwl de.\ Sr:i<"IIU's" . . J1.! 03 2. 



Construcţiile dacice de pe Rudele şi PlIstâiosu 

războaiele daco-r0mane_ Cu ace�s tă 
o�azie Cea de p� Pustâiosu a fost 
incendiat;;"_ iar cele de pe Rudele 

. � .  14 paraslte" . 
O ultimă referire trebuie 

ITlClltă pentru construcţia de pe 
D�alul PuslJiosu, unde s-a constatat 

�xJStenla sub "ivelul construqiei 
discutate a unei clădiri mai vechi. d� 
eii :nensiuni mai reJuse, datată (pe 

bat,a cerall1icii de aceeaşi factură ca 
mai sus În sec. 1 d. Hr). Interesant 
efo!" că valra de foc se ană sub cea a 

. . . ;" 

cOIIstluqlel ma: I'e .. .'�nte .. 
Înainte de a trage concluziik 

trebuie menţionat că de fapt acele 

construqii ce par rotunde sau ovalc 
(datorită dispuneni pietrelor din 
ba:/.ă) au fost pcligonale. aceasta 
fiind singura form{l posibilă In cazul 

utilizării hftmclor de lemn. 

o 

Fig_ 4. 

o 

o 

Pl.lnul cOiîstructiei de pe Rudele - lIlovila 5 
(după C. Oaicoviciu şi colah.) 

55 

o 

i 

I 

Pc haza datelor prezentate putem conchide că pe Dealul Pt;stiliosu avem o construqie cu caracter 
permanent, probahil o locuinţă. Într-o primă fază, dimen,iunile acesteca au fo�t mai mici. dar acea.lta a ars 
�i. Ia rect)n:4ituirt!: ea a fost mări tă. rezultând o c onstmcţie îngrijit lucrată, de dimensiuni considerabile. 
Al!lplasarea ve;trci de foc pc acelaşi loc este firească. ({t{Ha timp cât CLlOoaştem imp011anta acordată în 

antichitate n�t"l.:i casei (un fel de altar al fami tiei). 
FunqionalitaLCa con�trllcţîilor de p� Rudele c mai gr�L1 de stabilit. Sigur c că ele erau sezoni�re, 

r'.do,ite doar în anotimpul cald. I)cs�ori există şi intre ele. I'c li\ngă diferenta ele pion, trebuie amintiti lipsa 
totală a matt:rialului feros din Rudele 5 (aceasta fiinu cUldirea carC' a ars). Mai trebuie amint.it� posibila 
k:g[ltură cu :.1ctivităţile de extragere şi prelucrare a mÎnereurilo[ de fierl6. 

Chic1l1l1 t.rebuie �ubliniat că inventi:uul lor, Cli excepţIa mat�ria!l1l11i de eonst111Cţie feros. c foarte 

;t:'t�mănălor Cli cel al locuinţei de pc.:: Dealul Pustiîiosll.. 
PeT1tnl a rezolva în mod definÎtiv problema funqionalităţii lor e�tc imperios necesară conlinuarca 

�i extind::rca sapfiturilor arheologice. 
Insa, este ab�ollit evident că dacii , la fel ca şi alte pupoJre antice. :.JU utiliz<Jt aceleaşi sisteme de 

cllPstrueţie pentru construcţii cu de�tinatii îJl parte diferitt:. dar toate chile. Iar comparaţia făcută relevă 
l.\l indiferent d� altitudini, constmqiile au fost ridicati.' după acela ... �i principiu . 

'in tina! trebuie spus că toate acest\? constna:ţii rt!fiectă inventivÎtntea dacilor În dome.niul 
arhjtecturii. guslullor pentru forme cât mai interesante. utilul şi frumosul îmbinându-sc cu succes. Acc�te 

'�lld�truC\ii nu (ac decât să aducă 1,) nouă dovadă a nivelului ahns Je arhircctl:ra daco-gelică. 

._---------

: :.Dait.:tH-;':. iu şi l.·ol::\o., (lp. ClI . •  p.2i6 . 
.. 
" , . , . . ' -f':: .... t:>tn. (lfJ. CII .. P'_' .J . 

". 
LGlod:�rjH. OJl.('it., p.z4. 

BODO CRISTINA 
LI n i vc'sil ��ea "Habeş-Rol yai" 

Cluj -Napo"" 
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LES VRSTIGES DACIQUES DE RVDELE ET DE PUSTÂIOSU 

RESUME 

Cetlc ouvrage, ci fait refcrcllce a quatre conslructions decouverte-s respcc[ivemenl trois a Rudele el une sur 
la collinc Puslâiosu , pendant les campagnes de fouilles archeologiques des annees '50. 

En comparant les plans, les materiaux de constructien utilistis, J'invcntaire des oh;ets lrouves. nous avons. 

cssayc de mcttre en valeur les diffcrences et les rcsscmblanccs pour demontrcr qu'â ces constructions on ne doit pas 

attribuer la meme fonctionnalite. Ces bâtimcnts peuvent etre distribucs en trois catcgories: constructions il une, deux 
('IU trois pieces. Dans les deux derniercs situations, la chambre moyenne peut avoir une forme rcctangulairc ou 
absidale . La forme des autrcs chambre s est approximativement ovalc (si on suit la ligne des pierres de fondation 
(,;onservecs) ou-plus cxactcmcnt- polygonale (ayant des murs poutres). 

Les murs, fails de poutres, sont nerabocs (pour les construc.:tions de Rudele) et c.:repis (le batiments de 
Pusrâiosu). D'iti on peUl formulcr la conclusion quc ccs constructions de Rudele avaicnt un caractere saisonnicr. 

Le plancher des constructiolls est marchcs, monwnt vers la chambre centrale. 
Dans tous ces v\!stiges, (In it dccotlvert des chemin6es: dans les bâliment'i a plusieurs pieces, elle se lfollve 

dans les chambres interieures. 

L'inventairc consislc en ceramique (tres riche) el en materiei fcrrcux. 
Conformement â ccs donnccs, le bâtiment de PustrLlosu peut ctrc considere un habitat, une demeure 

permanente. Quant aux vestigcs de Rudele, il est necesaire nc la reprendrc des fouilles archeologiques avant de 
formuleI' une conclusion finale. 

EXPLICATlON DES FIGURES 

Fig:. I. Le plan de la COJlSlrUClion de Rudele-butle 3 (d'aprc� C.D(lieoviciu el collab.) 
Fig. Il. Le plan de I'habilal de la colline Pust.'iiosul (d'arrcs C.Daicovociu el collao.) 
Fig. 111. Le plan de la construclion de Rudclc-hUtle 4 (d'(Jpr\;s C.Daicoviciu et collab.) 
Fig. IV. Le phm de la conslruclion de Rudele-bulle 5 (d'aprc� C.Daicoviciu el callab.) 


