FORTIFICAŢII DACICE ÎN CLISURA DUNĂRII
(JUD . CARAŞ-SEVERIN)

Prin Clisură se înţelege sectorul transmontan al Dunării cuprins între Baziaş şi Dudaşu-Schelei,
•

pe o lungime de 136 km. Intre kilometrii fluviali 1048-941 alternează o serie de bazincte (Liubcova,
Sicheviţa, Sviniţa, Milanovac, Dubova-Ogradena, Orşova-Bahna) cu sectoare îngu ste , ·strâmtori
'

sau

defilee (Pescari-Cameniţa, Berzasca-Greben, Cazanele Mari, Cazanele Mici, Gura Bahnei, până la
-

depresiunea Tumu Severin-Comăneşti). In rândurile următoare nu mă voi referi la Clisura Dunării luată
ca Întreg, ci doar la porţiunea cuprinsă în judeţul Caraş-Severin.
Această zonă este locuită din cele mai vechi timpuri, datorită condiţiilor spec ifi ce pe care le oferă.
Descoperiri arheologice aparţinând întregii epoci preistorice au fost făcute pe întreg perimetrul Clisurii
-

(Gornea, Climent.e I şi Il, Pescari-Sviniţa, Dubova, Schela-Cladovei, Liubcova, Moldova etc.). In epoca
bronzului se constată o locuire intensă a acestei zone, dovedită de numeroasele depozite de bronzuri şi
aşezări datate în această epocă (Moldova Veche, Gornea, Sicheviţa, Sviniţa etc.)'.
Sudul Banatului, şi în special Clisura, prezintă o importanţă deosebită, atât din punct de vedere
-

economic, cât şi politico-militar. Artera dunăreană este o axă europeană a comerţului. lncepând cu secolul
al Il-lea calea comerţului cu Italia, ce mergea pe râul Sava, apoi prin Banat spre M-ţii Orăştiei, sau pe
Dunăre până la vărsarea Oltului, urmând cursul acestui 'râu În amonte până în zonele intracarpatice, creşte
în importanţă, concurând vechile drumuri comerciale dinspre Pontul Euxin2
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Fig.!. Sudul Banatului

o primă menţionare a unor evenimente militare în această zonă, după opinia lui FI. Medeleţ, ar
fi făcută de Arrian in Anabasis Alexandri, expediţia lui Alexandru Macedon din 335 Î. Hr. Ia nordul
Dunării, având loc în zona Porţilor de Fier.
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Existenţa fortiticaţiilor sau a aşezărilor Întărite de la Kuvin,

Zidovar, Socol, Pescari, Liubcova,
ar putea plasa in această zonă formaţiunea lui Cotiso, ai cărui daci atacau zonele sud-dunărene ori de câte
ori fluviul Îngheţa'.

Primele aşezări Întărite artificial apar la sfărşitul secolului al 1I1-lea- Începutul secolului al II-lea î.Hr.,

la Stânca Liubcovci, Pescari-"CuIă" şi Socol-"Palancki Breg"'. Cauzele apariţiei acestor fortificaţii sunt

legate de progresul general al comunităţilor dacice, dar şi de stabilirea scordiscilor la confluenţa Dunării

cu Sava (Începutul secolului al III-lea ;.Hr.)'. Chiar dacă de cele mai multe ori relaţiile dacilor cu aceştia

au fost de alianţă', totuşi au existat şi momente de tensiune şi chiar conflict deschis, din care dacii au ieşit
învingători8.

În timpul lui Burebista, În sud-vest funcţionau fortificatiilc de la Liubcova, Pescari şi Zidovar

(Serbia). Ele supravegheau accesul dinspre Dunăre spre depresiunea Almajului şi culoarul Timişului',

împiedicând pătrunderea spre zonele miniere din sudul Banatului, bogate În cupru, fier şi aur aluvionar
(Ciclova. Sasca Montană, Moldova Nouă, Barşa, Oraviţa, Bolovaştina, Slatina-Timiş, Valiug etc.)IO

Pe teritoriul judeţului Caraş-Severin se Întâlnesc două tipuri de fortificaţi: aşezări Întărite la

Socol, Pescari şi Liubcova şi o cetate la Diviei. Din păcate aşezarea de la Socol nu a fost săpată până În

prezent, iar cea de la Pescari este distrusă În mare parte de cetatea medievală Sf. Ladislau. Aşezarea

fortificată de la Pescari II este situată pe un promontoriu stâncos numit "Culă", ce domină valea Dunării
la intrarea în Cazane, de la o înăltime de 40 m. Apărată la sud şi vest de pante abrupte aproape
inexpugnabile; în partea de nord legătura cu restul masivului deluros a fost tăiată de un şanţ săpat in

stânca masivă, adânc de 6 m şi lai de 10 m, ce putea fi săpat În perioada dacicăI'. Prezintă două nivele
(faze) de fortificare, primul datat II Î.Hr., constă într-o palisadă dublă, asemănătoare celei de la Costeşti13.

A doua fază de fortificare a fost datată larg Într sec. II î.Hr.-1 d.Hr. şi prezintă tot o palisadă din lemn.

Ambele faze sunt marcate de puternice nivele de arsură ce dovedesc sfârşitul violent al aşezării. Analiza

tipologică a ceramicii permite o paraleli zare cu ambele faze de la Stânca Liubcovei14.
Aşezarea fortificată de la Stânca Liubcovei" semnalată Încă din secolul trecut, este situată

şi

ea

pe un promontoriu stâncos orientat aproximativ pe axa nord-sud. Este un platou de formă ovală apărat

din trei părţi de pante abrupte, iar spre nord accesul este baral de un �anţ şi un val de pămănt vizibil la
suprafaţa terenului. Sub aşezarea dacică s-a descoperit un strat de cultură aparţillând epocii bronzului,
cultura Vatina-Gârla Mare. Perioada dacică prezintă două nivele. Primul nivel este data! pe baza analizei

tipologice a ceramicii la sfărşitul sec. 11 Î.Hr. inceputul sec. I d.Hr. Capul de serie tipologică este vasul
butoi, la care se adaugă şi existenţa masivă a proeminenţelor apucături şi a bUlonilor dreptunghiularil'.
S-a lacut şi o datare pe baza obiectelor de metal (fibulâ de bronz de tip Sirpee, una dintre cele mai târzii
apariţii ale acestui tip, o brăţară torsadată din fier şi bronz datatâ În sec. II î.Hr., o piesă de centură celtică,

varianta germanică, datată la mijlocul sec. II Î.Hr.), ce confirmă cronologia pe baza ceramicii". In această
perioadă valul de pământ existent din epoca bronzului a fost mărit, iar pe latura sa nordică a fost
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amenajată o terasă de luptă pietruită. Foarte probabil că exista şi o palisadă de lemn, dar În săpătură nu
•

au fost surprinse decât două sau trei gropi de stâlp. In a doua fază şanţul a fost adânci! iar pe coama
valului a fost construit un zid cu paramenţi din piatră nefasonată legată cu lut, iar empleclOnul era din
piatră măruntă şi pământ bătut. Pe exterior zidul era susţint de bârne pe fiecare latură. Acest sprijin era
necesar În lipsa bârnelor transversale care ar fi unit paramcnţii pe interior. Această a doua fază a fost
datată, conform ceramicii, Între sec. I î.Hr.- I d.Hr. în acest nivel apare şi ceramică romană de import.
Datarea după obiectele de metal (fibulă de bronz. cercei, pandantiv de argint, fragmente de fibllie

linguriţa'), indică tot o perioadă cuprinsă Între sec. I Î.Hr.- I d.Hr.". Această lIŞezare a fost locuită
pem,anent Între secolele III Î.Hr.- I d.Hr., ultima fază
a celei vechi, probabil În timpul lui Burebista".

a

fortificaţiei fiind mai mult o refacere şi Întărire

Şi aici nivelul de arsură dovedeşte un sfârşit violent.

Fortificaţiile de la Stânca Liubcovei şi Pescari-"CuIă", cărora, după observaţii de teren Marian
Gumă le-o adaugă şi pe cea de la Socol-"Palanki Breg'·. se Înscr i u În fortificatiile de tip "parament barat".
Distrugerea acestor fortificaţii se pare că a avut loc in timpul domniei lui Augustus, când au fost
organizate o serie de cam panii de pedepsire a dacilor, ca cea a lui Cornelius Lentulus'O; dar nu este
exclusă existenta şi funcţionarea lor la inceputul războaielor cu Decebal'l.
Cel mai important complex arheologic din sudul Banatului este cetatea de la Diviei", care se
impune atât prin suprafaţă cât şi prin amploarea constructiilor. Acest complex este alcătuit din cetatea de
pe dealul "Grad", aşezarea civilă de pe poalele acestui deal, parţial inundată de Dunăre, şi terasele
artificiale săpate În dealul de lângă cetate.
Cetatea proptiu-zisă (descoperită abia În 1985), este situată pe un promontoriu de formă
dreptungiuJară de 7000 m', orientat pe axa nord-sud. ce domină valea Dunării Între Baziaş şi Moldova
Nouă, controlând şi un Întins sector la sud de Dunăre pe o rază de 20 km. Estc compusă dintr-un platou
superior unde se Întâlnesc principalele elemente de foritficare (o adevărată acropolă) şi trei tera se
succesive, dintre care cel putin una a fost amenajatâ artificial. Promontoriul prezintă lucrări de fortificaţie
pe latura de nord-vest, celelalte laturi fiind destul de bine protejate de pantele abrupte. Cetatea este legată
printr-o şa cu un deal puţin mai Înalt (unde se află alte terase ). Şaua de legătură este sectionată de două
şanţuri de apărare, unul de 6m, iar celălalt de 10 m lăţime, Între ele fiind ridicat un val de pământ. Accesul
spre această şa este Împiedecat de 3 valuri de pământ dispuse la 50 m distanţă unul faţă de celălalt, pe
culmea dealului, formând un sistem de apărare În adâncime.
•

Cetatea de la Divici prezintă trei etape mari de loeuire şi fortificare. In prima etapă era fortificată
cu un val de pământ prevăzut cu palisadă. Datorită lipsei de dovezi materiale (cauzate de stadiul
cercetărilor) această etapă nu poate fi Încadrată cronologic. S-a Încercat o datare provi7.0rie pe baza unei
fibule La Time mijlociu, la sfârşitul secolului al Il-lea î.Hr. începutul sec. I Î.Hr''. A doua etapă este
datată În sec. 1 Î.Hr. pe baza unor piese metalice: piese de la o strecurătoare romană, un fragment de pafta
şi un denar republican roman din sec. I î.Hr.". În această etapă este amenajată o mare parte a
promotoriului cu terasări succesive de lut sprijinite pe paramenţi de piatră.
Latura nord-vestică a fost apărată printr-un zid de piatră fasonată, legată cu lut, empleclOn din
piatră şi pământ. Acest zid avea o grosime de 2,20 m şi nu avea În interior borne transversale. Tot din
această fază datează şi un turn-locuinţă cu parter din piatră şi etaj din cărămidă slab arsă. Această
fortificaţie a suferit o distrugere violentă, turnul nemai li ind relacut ulterior.
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Fig.2. Ceramică dacică lucrată cu mâna (1-4) şi la roată (5-7)
folosită la datarea nivelelor de la Cetatea "Grad" - Diviei (după M. Gumă)

Fortificaţii dacice În Clisura Dunăi'ii

1 () 1

Sistemul defensiv În această ctap�l era cOl11j:letat de un zid de sprijin ce delimita terasa mijlocie

de terasa inferioară, zid construit elin pi��tră l�tsol1ată la exterior. Acest zid se termina Cl! un alt turn de
piatră, sub care se aDa o cistcmft cu ta'van boHit, construită din blocuri de calcar calcinatl5•
Ultima etapă, al treilea nivel de locllirc �i fortificarc, este faza de maxinlă dezvoltare. Este
lllc<ldratJ cronologic în sec . l J.lir. pc baza fi bu lr.: lor puternic profilate, datate în prima jU1T1ătate a sec.

! d.Hr.,

o

nicovalii celtică2G, o fihu!;} ullcÎsa, o rlUc�!ţ5 de centură de la mijlocul sec. I sau din a doua

jUlllutate a secolului �,i un

âS

pos! Gennonicus, efnis de Caligula în 3nu140-41 d.Hr.27.
"

1

I,

I

I
I

,

,.
,

1 ':
,

3
Fi!.!,J. Obiecte din bronz. din nivelul Il (1-2) �l 1:1
de b Cetatea "GrJd"-Divici (d�,r3 �,'i. Gll!1li:j)

(3)

.Acum este rc11kut zidul din faza anter!O<1ri} şi a fost construit încă un zid pe latura nord-estică.
i\cest zid Cslc cel1l18j puternic, gros de 3,60
legatfl cu lut şi îl11bin�ltu

L11l

In.

<l\'ca paramcnţii realiz�lţi din piatr[t fasonată la exterior,

si stem ul IOOpllS ÎncerrumPl• Empkctol1ul era realizat din bucăţi de stâncă în

amestec cu lut bine 1asnl. Nici în [!cesl ziu nu au fost surprinse hârne trans\'crsale. dar el era sprijinit de
b<îrlle masivl.! întipte în p:lm3nt din 2 în 2 m'(întocmai ca şi la Steînca Lit:bcovci). Elementul central al
acc.,->tci faze de lortîficarc este lurnul locuinţă, construit Între cele dOiJă ziduri, legat de cel nou, iar Într(:

cl.şi zidul vechi refacut existdnd un sp�1�iu de 3-4

!TI,

foarte prohabi! locul unei porţi. Turnul arc formă

p:Hrată, cu laturiic lungi de 9,50 rn pc exterior. Parterul era din piatră fasonată, elJlp!eC(Oll din lut şi bllC[lţi

ele piatr:l.

i.1r P<:!l"<llllcntii sunt legaţi intrc ci printr-o re:ţ�a de b<lrnc tral1Sycrsale prinse în

seobiturÎ în l'nrmă

de coad:t de rândullic[i. Etajul este construit din cănlmidă slab arsi!. Acest turn avea şi rol de locuinţă, dar
era integrat direct în sistemul defensiv.
Cetatea a suferit o

distn!Qcre
�

totală la sfârsitui
sec. 1 d.Hr.- înccDutul
sec. II d.Er. IInu mai
,
.

devreme îns�i de campaniile dac ic e din vremea lui DOllliţi�n şi nici mai tdrziu de primul r[lzboi dacic din
vrem ca lui TraianP12S•

;<

CUJ11;\ �i eohb. 19Si, 207.

i"

Ciumă �l cobh. ]l)95

n CiU!�;ă 1 rYl2.

- i1Îeoval;'i de hiJut!n- p. llO.
.

-
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Privit În ansamblu, sistemul de fortificaţii din Clisură formează un adevărat "limes" dacic",
completat În parte de fortificaţiile de la Zidovar, Arcidava, Dierna. Spre deosebire de acestea care
controlau accesul pe valea Caraşului şi Cernei (spre culoarul Ţimişului), fortficaţiile din Clisură păzeau
efectiv lin'ia Dunării. Există o excepţie, cetatea de la S6col-"Palanki Breg" care arc dublu rol şi de a păzi
accesul pe valea Ncrei.
Sudul Banatului cu sistemul său de apărare este deosebit de important În realitatea sec. I d.Hr.
Este singura zonă de contact direct dintre daci şi romani. Dacă În Oltenia, Muntenia şi sudul Moldovei,
În urma raidurilor romane, are loc o depopulare masivă şi O serie de aşezări Îşi Încetea71i existenţa
(Popeşti, Poiana, Piscu Crăsani, Zimnicea)", În sudul Banatului aşezările şi fortificaţii le au fost refăcute,
construindu-se chiar cetatea de la Divici care În anumite privinţe este identică cu cele din Munţii Orăştiei.
Chiar structura limesului roman ne arată indirect importanţa acestei zone, romanii concentrând între
ViminaciulII şi. Ratiaria, legiunea a IV-a Flavia Felix".
Fortificaţiile din Clisură au fost avangarda statului dac în sec. I d.Hr., stat ce reprezenta "cea mai
mare putere politica-militară din Europa sec. al II-lea d.Hr., de la graniţa Imperiului Roman"".
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DACIAN FORTIFICA T10NS IN THE DANUBE IRON GATES AREA
SUMMARY
The present paper deals with the Dacian fortifications on the Romanian Danube bank, a10ng the so-caIlcd
"Iron Gates arca" (Romanian:"Clisură", Serbian: "Djerdap", Turkish: HDemir Kapi")
The fortified settlements from: Socol-"Palanki Breg", Oivici-"Grad", Pescari-"euIă" and Liubcova
"Stânca") are part of stuctured system, basically defensive, protccting thc commercial route on thc Danube and the
mining arca from southern Banat.
Their existcncc ceased either during Augustus reign or during the first Dacian war (10 1-1 02 AD).

