
CONTRIBUŢII PRIVIND FORTIFICA ŢIA DE LA RUDI- LA ŞANŢURI 

Aşezarea fortificată de la Rudi este situată in zona de silvostepă a Moldovei, În partea dreaptă 
a râului Nistn., la 16 km depărtare de actualul oraş Otaci, Ea constituie o cetăţuie de pământ, aflată la 
4 km de satul Rudi, În locul numit La şanţuri, Înălţată pe un promontoriu Înalt, este mărginită la nord 
şi sud de malul abrupt al Nistrului şi de o depresiune adâncă, pe fundul căreia curge un pârâiaş, De la 
vest la est, promontoriul este barat de patru valuri cu şanţuri adiacente de apărare, Chiar şi acum, 
aşezarea impresionează prin grandoarea dimensiunilor sale şi prin diversitatea sistemelor defensive, 

Investigatiile au fost initiate in 1969 de către B, Fiodorov şi continuate de M, Romanovskaja, 
până În 1976, Rezultatele săpăturilor au fost publicate in Anuarul de cercetări arheologice-A O, 1970-
1976 şi, de asemenea, expuse În rapoartele de săpătură aflate la Muzeul de Arheologic din Chişinău. 

În articolul, semnat de un colectiv de autori în frunte cu M. Romanovskaja, Cetă{llia Rudi
Maelol/iumul lui Plolemeu, s-a Încercat idcntillcarea cetăţuiei dc la Rudi cu unul din oraşele de pe 
Nistru menţionat de Ptolcmeu În opera sa Geographia. 

După Romanovskaja, toponimul Maetonium este de origine traci că, insemnÎnd "casă", 
HineÎnţeles, această afirmaţie nu arc nici un temei, toponimcle propuse de Ptolemeu: Carrodllllwn, 
Maetolliwll, C/ipidava, Eractum, Vibantavarium - in afară de C/ipida -. Ilind de certă origine celtică, 

Pornind de la faptul imensităţii şi continuitaţii aşezării date e imposibil ca autorii antici să fi 
trecut cu vederea o astfel de fortificaţie. E posibil ca harta Intocmită de Agrippa. Ia porunca lui Cezar, 
dar Ilnisată in timpul domniei lui Octavian Augustus, să ti oglindit şi geogralla acestei regiuni, Nu 
este exclus că războaiele daco-romane au dus la precizarea şi completarea hălţii lui Agrippa. Este 
foarte probabil că această hartă era cunoscută de Ptolemeu şi a fost folosită de el În muncile sale, ea 

-

constituind unul din izvoarele de bază, In orice caz, anume, PtoJemeu, pentru prima dată, menţionează 
un şir de aşezări "barbare", cinci la număr, localizate lingă Dacia, mai sus de rîul Nistru, dintre care 
numai aşezarea fortificată de la Rudi poate ti identiticată cu Maetonium-uL 

Suprafaţa apărată de fortiticaţie, forma incintei fiind Iri unghiulară, este relativ mare, ocupând 
15 ha, cu configuratia sistemului defensiv arcuit. Valurile, În prezent, ajung În unele locuri la 
Înălţimea de 5 m, iar şanlurilc au adâncimea de 2 m. Dinspre Nord, intrarea este blocată de pantă 
abruptă a rîului "Râpa lui Ariton", În afară de cde patru valuri şi şanţuri adiacente, au mai fost 
ridicate două turnuri care flanchează intrarea În incintă, precum şi două obstacole, ditre care, unul 
proteja izvorul aflat În partea de Sud, iar al doilea bara intrarea dinspre Est. 

Drept sisteme defensive secundare mai serveau două valuri şi două şanţuri mici în partea de 
Nord-Est a aşezării, Întărite printr-o sistemă de escarpe. 

La secţionarea primului val de pămînt s-a constatat că acesta nu este o simplă ridicătură 
rezultată din materialul scos din albia şanţului defensiv, Anterior ridicării valului de pămînt s-a recurs 
la construirea unui schelet compus din trunchiuri de copaci. S-a format astfel un fel de "coloană 
vertebrală" a viiton.lui val de pământ. 

Spaţiul dintre şirurile stâlpi lor îngropati vertical În pământ avea emplectonul de pietre, printre 
care erau Împletite nuiele, amprentele cărora Ilind atesta te pe bucăţile de lut ars descoperite. 

O parte din stâlpii Întăriti În şanţ parţial au ars şi s-au prăbuşit În partea de Vest. iar altă parte 
probabil au putrezit, fapt care explică lipsa cărbunelui În şanţ. Prăbuşindu-se, valul a acoperit cupton.l 
de lut, construit Într-o perioada anterioară fortillca\iilor. 

Il. val, Construcţia valului al doilea este aceea�i ca şi a primului val. Lăţimea pereţilor. 
constituiţi din două şin.ri de stâlpi, este de 2,5-2,7 m, Spaţiul dintre ei era umplut cu pietre şi pământ. 
Stâlpii au căzut în partea de Vest, iar emplectonul cu timpul alunecă şi el tot În aceeaşi direcţie, spre 
şanţul aşezării, in cadrul zonei cercetate au intrat şi porţile tăiate În val, Întărite cu elemente defensive 
suplimentare, Astfel, intrarea În incintă se prezintă printr-o intren.pere de val. 

Adâncimea şantului din preajma valului al III-lea ajunge la 2,5 m. Continuând secţionarea 
spre Vest a valului şi şanţului, au fost descoperite unele complexe de gropi pentru provizii. De 
asemenea, puteau fi observate clar urme de lemn, vi7ibile pe stratul brun Închis şi cel calcaros. 

IV, val. - este ultimul val, cel din exterior şi cel mai masiv dintre toate celelalte, la bază 
având un nucleu de blocuri de piatră cu dimensiuni considerabile, Iără urme de zidărie. Pentru a da 
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soliditate construcţiei, în structura valului s-au amenajat casete de lemn, emplectonul reprezentând 
pietriş de calcar în asociaţie cu pământ tasat, Valul se află la o anumită depărtare de celelalte trei din 
exterior, construite putin diferit de acesta, deosebindu-se prin detalii de construcţie şi prin dimensiuni. 

Romanovskaja este de părerea că această tehnică este de origine celtică, totuşi am crede că 
afirmatia dată trebuie primită cu foarte mari rezerve, dat fiind faptul că această tehnică de construcţie 
a fost folosită pe larg atât în spatiul locuit de geto-daci, cât şi În alte teritorii, de mai multe triburi 
barbare, Existenţa unor analogii În ţinuturile locuite de celţi, sciti, illiri sau în alte zone europene nu 
presupune implicit şi exercitarea unor influente de la un popor la altul. Ele reflectă mai degrabă 
apariţia mai mult sau mai puţin simultană a aceloraşi tipuri de fortificaţii, sau a unor tipuri puţin 
deosebite, la un anumit stadiu de dezvoltare a comunităţilor umane, Elementele de fortificare nu pot fi 
socotite în mod obligatoriu specifice unuia sau anumitor popoare, Particularităţile În edifIcarea lor nu 
sunt semnificative, fiind În toate timpurile şi În toate locurile, La constructia fortificaţiilor de pământ 
s-au utilizat materiale aflate in apropiere sau pe locul aşezării, care au şi determinat apariţia unor 
detalii de construcţie deosebite, Drept exemplu poate servi faptul că lemnul, după cum tlemonstrea7.ă 
cercetările arheologice din ultimii ani, la cetătilc scitice, eeltice, iIlirc a jucat un rol deosebit În 
amenajarea valurilor. Urmele unor construcţii din lemn în componenţa valurilor au fost descoperite la 
cetăţile scitice de la Vodjanoe, Karavan, Sosonka etc; la cele celtiee de la Rostlau, Kastenbau, 
Hennenburg etc; illirice : Silimovica Gradine, Podgoj etc, Din cele expuse mai sus devine evident că 
lemnul a fost un material de construcţie folosit pe larg la edificarea sistemului defensiv al cetătilor 
din Europa in mileniul I a,Chr. 

Ca elemente defensive suplimentare servesc şi două turnuri ridicate de ambele părţi ale porţii. 
Turnul avea forma ovală în plan, constituit din bâmc de lemn fixate vertical În pământ, cu diametrul 
de 0 . 15 m, iar în exterior placate cu pietre, Turnul respectă strict orientarea conform celor patru puncte 
cardinale, Lăţimea părţii interioare a încăperii este de 2,4 m. Materialul arheologic depistat aici constă 
din fragmente de amfore, datate în sec, I a, Chr - I d, Chr, ceea ce nu vorbeşte însă de o dotare exactă 

, 

a sa, In partea exterioară a construcţiei s-au amenajat bilme de lemn, fixate vertical în două 
aliniamentc, diametrul variind de la 20 la 50 cm, iar distanţa dintre ei de la 15 la 40 cm, Lungimea 

, 

ajunge până la 8 01, şi lăţimea la 3 m, In spaţiul dintre stâlpi s-a obsarvat o mică construcţie din piatră, 
la care s-a utilizat un "mortar", de fapt un liant din lut. Ovalul l-au constituit gropile stălpilor, cu 
diametrul de până la 50 COl, 

Bastioanele din Nord şi Sud pot fi socotite şi ele ca clemente defensive ale cetăţuiei, La 
secţionare, chiar în primul strat s-a descoperit pietriş precum şi un nucleu din blocuri din piatră 
masivă cu dimensiuni mar! (I40x60x30 COl), suprapuse, aranjate sub un unghi drept una fată de alta, 
la adâneimea de 140 Col, Intre pietre se află pământ de tip cernoziom, amestecat cu argilă, cenuşă, 
cărbune şi mici bucăţi de ceramică, La adâncimea de 1.11-1. 1901, În partea de Sud-Est, în carourile 
14-15 ş-a observat un perete orientat pc dircctia Vest-Est, cu o lungime de 3,10 01, constituit din două 
rânduri dc pietre, Nicăieri altundeva nu a mai fost depistată o astfel de construclie regulată, Au fost 
găsite şi gropile stâlpi lor ingropali În pămînt, vertical (36 gropi), in plan formând două rânduri cu 
distanla dintre ei de 3 01; la Vest, gropile formau un semicerc spre şeaua de legătură, 

Un aspect important al problemei în cauză îl constituie cadrul cronologic al sistemului 
, 

defensiv (datarea valurilor de pământ). In acest context, de importanţă majoră sunt răspunsurile la mai 
multe Întrebări, dintre care una a fost în centrul atenţiei acestei ccreetări, 

, 

In  urma săpăturilor arheologice s-a conturat un cadru cronologic foarte larg de vieţuire pe 
accst tcritoriu, Începând cu secolele VII -VI a, Chr., continuând cu secolele V-lJI a, Chr. şi până În 
secolul I d, Chr. 

Pentru secolele VII-VI a, Chr. avem complexe şi material arheologic, Astfel, sub primul val a 
fost depistată o locuinţă de tip borde;, datată cu această perioadă, din care fapt reiesc că valul este 
posterior perioadei, 

in urma sapăturilor Între valurile doi şi trei, precum şi intre valurile trei şi patru, a fost 
cercetat un complex constând din două locuinţe şi 13 gropi, dintre care o parte se datează În perioada 
dată, Deci, În total au fost găsite trei locuinte: două de tip bordei şi una de suprafaţă, plus material 
arheologic toate eorespunzând perioadci secolelor VII-VI a, Chr. 

Se prea poate că viaţa aici a existat şi Într-o perioadă mai recentă, însă au fost depistate foarte 
puţine vestigii, complexe neexistând, 

in concluzie, am putea spune că in intevalul de timp respectiv nu putem încă vorbi despre un 
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sistem defensiv ca existând în această perioadă. 
Secolele V - III a. Chr. Cu toate că complexe pentru secolele V-llI a. Chr. nu au fost până 

acum depistate, totuşi în stratul cultural se întâlneşte ceramică, fragmente de amfore şi alte materiale 
care se datează cu această perioadă, în special secolele IV-III a.Chr. 

Secolele II a. Chr .- I d. Chr. Pentru această perioadă avem atât complexe cât şi material 
arheologic. Au fost depistate complexe de locuit ce se at1ă între primul şi al doilea val, reprezentând 
trei locuinţe scmiîngropate în pământ, părăsJtc brusc. în care au fost găsite 5 cranii, osemintele umane 
fiind am

.
estecatc cu cele de animale, precum şi gropi de provizii. 
In locuinţa depistată În urma seetionării valului trei. materialul este reprezentat prin ceramică 

şi obiecte de uz casnic din secolele I a. Chr. - 1 d. Chr. În total, au fost găsite mai multe gropi şi 9 
locuinţe, toate fiind de tip bordei cu una sau două odăi. Ceramica este reprezentată de oale cu diverse 
forme. O parte din ea constituie traditia veche autohtonă tracică, alta prezintă o tradiţie nouă. Este 
material caracteristic culturii Poieneşti-Lucaşeuca şi anume vase lustruite cu marginea buzei faţetată 
şi cu corpul uşor bombat. După Romanovskaja, acestea constituie o foarte mică parte din întreg 
materialul, lucru explicabil prin faptul că în acea perioadă ceramica atribuită culturii Poieneşti
Lucaşeuca era considerată numai acea fină, fa\ctata, nu şi cea grosieră. 

Unele forme de inventar permit urmărirea tradiţiei locale şi în materialele unor complexe mai 
tardive, dar se întâlnesc şi forme de int1uenţe Nordice şi Nord· Vestice. Astfel, atât în complexele 
timpurii cât şi în cele târzii se evidenţiază elementele importante şi de tip local, evidenţiate anume 
prin formele ceramicii. 

Concluzionând, putem spune că săpăturilc arheologice au depistat complexe şi material 
arheologic pentru secolele VII - VI a. Chr. şi 11 a. (,hr. şi, numai material arheologic pentru perioada 
secolelor V . III a. Chr. 

În ce priveşte gropile, ele sunt foarte multe (81) şi diverse după construCţie, întrebuinţare ŞI
au apărut de-a lungul întregii perioade de existenţă a aşezării în dependenţă de necesităţi. 

Revenind la elementele componente ale fortiticaţiei, este de precizat că conform săpături lor 
arheologice, valurile au fost ridicate mai târziu de secolul VI a. Chr. dar nu depăşesc limita secolului 
Il a. Chr. 

Suntem tentaţi să înclinăm spre această idee din mai multe motive: 
1. Sub primul val a fost depistată o locuinţă datată în secolele VII - VI a.Chr., precum şi un 

cuptor din lut menţionat mai sus, construit într-o perioadă anterioară fortificaţii lor, din 
care fapt reiese că valul este posterior perioadei date (secolele VlI - VI a. Chr). 

2. AI doilea motiv constă în faptul că locuinţa Il intră [n coasta de est a valului, folosit 
probabil pentru apărare (de ploaie,vânt), ceea ce ne vorbeşte despre faptul că valul a fost 
�onstruit [nainte de secolele Il · I a. Chr., perioadă de când datează această locuinţă. 

3. In secolele IV - III a. Chr., pentru ca pământul să nu alunece din val, se făceau casele de 
lemn speciale. fapt urmărit şi [n cazul nostru pentru valul aIIV·lea, exterior. 

4. La Rudi, identificarea unui nivel de locuirc din secolul V a. Chr. a fost făcută pe baza 
unor descoperiri de fragmente de am!')fe greceşti, menţionate de M. A. Romanovskaja. 
Sesizarea acestora în incintă nu oferă dovezi convingătoare pentru a presupune existenta 
unor fortificaţii contemporane locuiri; din secolul V a. Chr.; edificarea acestora într-o 
perioadă anterioară secolelor IV • III a. Chr. rămâne pur ipotetică. 

5. Din perioada secolelor IV - 1II a. Chr .. în spaţiul Pruto-Nistrean datează aproximativ 60 
de cetăti fortificate, observându-se chiar o concentrare a lor in zona de silvostepă (Rudi, 
Butuceni, Măşcăuţi, Potîrca, Saharna Mare �i Hîrtopul Mare), şi mai putin în cea de stcpă 
(Cartal, Satul Nou). 

Vorbind despre unele traditii în construcţia sistemelor defensive, putem spune că fortificarea 
aşezării prin bararea accesului dinspre restul promontoriu lui cu şanţ şi val este unul dintre cele mai 
simple şi eficace sisteme practicate în diferite epoci, cu condiţia alegerii locului propice unei astfel de 
întărituri. Aceeaşi disloeare a fortifieatiilor este cunoscută şi la tracii septentrionali din perioada 

• 

precedentă. In bazinul râului Nistru sunt cunoscute cetăţile de la Gordnila şi Crivce; în bazinul 
Prutului la Gruşcev şi Rohotin. O preferinţă asemănătoare pentru bazine1e de apă este caracteristica şi 
popoarelor vecine atât din Vest, cât şi în Est. 

Ţinând cont de distribuirea fortificaţii lor în dependenţă de zonele geografice, este de 
menţionat faptul că, în marca lor majoritate, ele sunt amplasate pe înăIlimile Nistrului (Mereşcuca. 
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Ofatinţi, Măşcăuţi, Lipnic, Tudora, Japca, Sahama Mare etc.), dintre formele de relief predominând 
promontoriu!. De cele mai dese ori, forma incintei este triunghiulară: Rudi, Meleşeni, Parcani, 
Pivdenoie, Sahama Mare, Mică, Măşcăuţi, Cunicea etc. 

La Sud de Dunăre este cunoscută aşezarea fortificată de la Satu Nou- Valea lui Voicu, situată 
pe malul Dunării. Ea ocupă un promontoriu de forma unui triunghi ascuţit, cu vîrful spre Nord. 

Toate aceste tradiţii în construcţie sunt caracteristice în cazul de faţă şi pentru da va de la 
Rudi. 

Conform suprafeţei ocupate, predomină fortificaţiile ce ocupă 1-3 ha. La Rudi, aşezarea 
ocupă un teritoriu destul de vast, de 15 ha, lucru întâlnit mai rar. 

După cum am mai spus, predomină fortificaţiile cu val şi şanţ, mai rar întâlnind fortificaţii cu 
-

şanţ, val şi bastioane sau turnuri. In spaţiul extracarpatic, aU fost descoperite opt fortificaţii de acest 
tip, printre care cele de la: Rudi, Orbeasca de Sud - 2 turnuri, Saharna Mare - 3, Saharna Mică - 1, 
Hlinjeni - 1. 

Porţi flancate cu turnuri vor fi răspândi te la cetăţile dacice din secolele II a. Chr - II d. Chr. 
(Căpâlna, Costeşti, Blidaru). Unele amenajari artificiale, sub forma unor valuri, bastioane sau turnuri 
sunt cunoscute şi la cetăţile din Europa Centrală şi de Apus, din mileniul 1 a. Chr.: Maiden, Castle, 
Cacr Cardok, Wapley HilI etc. O altă particularitate pentru aşezarea fortificată de la Rudi este şi valul 
ce protejează sursa de apă, în cazul când aceasta se atlă in afara incintei, fapt mai puţin întâlnit la noi. 
Ca analogic ar putea servi valul de la Grădişte, dar ţine de o perioadă mai târzie, datată în secolul I a. 
Chr. 

-

In concluzie, credem corectă a/irmatia conform căruia limita cronologică a apariţiei 
sistemelor defensive să se reducă la perioada secolelor IV - 111 a. Chr., după analogia celorlalte 
fortificatii apărute în ac astă perioadă, totuşi cu acceptarea faptului că viaţa pe promontoriu a existat 
încă înaintea ridicării forti/icaţiilor. 

Data distrugerii aşezării, conform materialului arheologic depistat până în momentul dc faţă, 
se consideră a fi secolele 1 - I I  d. Chr., lucru pc care totuşi nu-l putem afirma cert acum. 

În ceea ce priveşte raspunsul la intrebarea privind sincronieitatca valurilor, nu vom purcede 
acum la elucidarea ei, lăsând locul unei noi comunicări, când În urma unor noi companii de săpături 
se vor putea aduce date noi şi concrete. 
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Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" 
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CONTRIBUTIONS REGARDING THE FORTIFICA nON IN RUDI -"LA ŞANŢURI" 

SUMMARY 

Thc thc:me ofthis article is the underlining of thc fortification in Rudi's peculiarltics. Located on a high 
promontory callcd "La Şanţuri", the fortifi.catiol1 is situated on the righl sidc: of the Nistru river, aooul 16km far 
rrom thc present town ofOlaci. 

Identificd with the Mactoniuill mentioned in Ptolemcu' s Geography, thc scltlcment has a 15 het:tarcs 
\','idt: !riangular cnclosure. It is narurally defcndc:d rrom �orth and South, while having a defensivc sysh.:m 
rrom West ano East. buitt up of fom walls with adjaccllI tkfcnd ditchcs, 

The archacological diggings havc cluonologically speaking, traced back archaeological eomplexc:-o ami 
matcrials [rom the 71b _61h century RC, with a continuity up 10 (!le Sih _3rd ccntury BC bUl it is considcrred (har the 
dcfcnsivc cJemcnts were buih after thc 6(h century Re, th� scHJcment cnding ist existence in the 1 �1 _200 cenlury 
AC. 

Considering the charactcristie features (location Oil a high promontory; a defensivc system with dilchcs, 
walls. hastions and towers) the sctllemcnl in Rudi shows analogies with the extra-carpathian set tlcmen ts in 
Mcrcseuca, Ofatinti, Mascariti, Lipnic, Tudora. Japca, Grcat- aod Small Sahama, Mcleşeoi, Parcani. Uppcr 
Orbeasca and 50 on, and with the Central- and Wcst European with inner-carpalhian scnlements in Căpâlna, 
Coslcşti, Rlidaru and with the Central- and Wt:st European scttlements in Maidcn, Caslle, Ca(;r Cardok, Wapky 
llill. 


