Cetatea dacică Bănița(jud.Hunedoara)
de Conf. univ. dr. George V Grigore

CetateaDacică de la Bănițaesteunadintreceleșasefortărețedacice
din MunțiiOrăștiei(celelaltefiindSarmizegetusaRegia, Costeşti, Piatra
Roşie,
BlidaruşiCăpâlna)șiestesituatăînlocalitateaBănița,
județul
Hunedoara,
la
aproximativ
11
km
de
municipiulPetroșani.Loculestecunoscut ca Piatra CetățiisauCetatea de
peDealulBolii.
Fortificațiade
pestânciaproapeimposibil
de
cuceritdatează din timpul lui Burebista,rege al geto-dacilor(82 -44
î.Hr), întemeietorulstatuluidac. A fost refăcuta sub regele
Decebal(regeleDaciei, 87-106 d.Hr) și distrusă în timpul războaielor
daco-romane(101-102 d.Hr). Fortificațiile cuprind construcții cu scop
militar: ziduri de incintă, turnuri, platforme de luptă, val de apărare.
Sarcina cetății era de a bloca accesul spre Sarmizegetusa Regia, dinspre
sud. În incinta cetății a fost construit un turn de veghe, care înlesnea o
observație satisfăcătoare a zonei. Aici au fost descoperite două ziduri,
în stil murus dacicus, de mari dimensiuni.În a doua jumătate a secolului
al XIX-lea, Téglás Gábor aminteşte de cetatea amplasată pe Dealul
Bolii. Potrivit pasionatului arheolog transilvănean, cetatea a fost grav
afectată de construirea căii ferate dintre Simeria şi Petroşani, în
perioada 1868 -1869. Atunci au fost dislocate din ziduri numeroase
blocuri de calcar şi au dispărut mai multe dintre terasele de la poalele
dealului. Cercetările arheologice sistematice s-au desfăşurat aici doar
pentru o scurtă perioadă, în anii 1960-1961. În prezent, accesul extrem
de dificil spre vestigii îngreunează reluarea cercetărilor.Cetatea deținea
un sistem de apărare bine pus la punctșiînacelașitimp original - zidurile
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de incintă, turnurileșiplatformelepentruluptacorp la corp se
eșaloneazăîntrepte. Intrareaîncetate se făceaprin zona de nord - est,
acestafiindmarcată de poartași o scară cu lungimea de 4,50 m. Scara are
trepte din piatrăcalcaroasășiestedelimitată de zidurimarginale, cu rol de
balustradă din andezit. Interiorulesteorganizatpetreiterase care
cuprindspațiile de apărareșicele de locuit. Excesul de apapluvială era
drenat de celedouăcanaletăiateînpiatră, situate pelaturile de sudși vest
ale incintei. Înafaracetății a fostdescoperitunsanctuar de tip aliniament.
Pierdereaacesteicetăți
a
permisarmateiromanesăavansezepedrumulcătrecapitalaregatului,
SarmizegetusaRegia.
Această
aşezareridicatăpestânci,
de
undedaciivegheaupesteţinuturileVăiiJiuluişi
ale
MunţilorParângşiŞureanu,
nu
arenici
drum
de
acces,
niciindicatoareturistice,
cu
excepţiaunuipanouaşezatpemargineaDrumuluiNaţional 66, la circa
doikilometri de ea. Ceamaiaccesibilăpotecăsprevârfulocupat de
ruinelemisterioaseestedificil de găsit, iarceimaimulţidintrecei care vorsă
o vizitezetrebuiesă se mulţumeascădoarsă admire, de la poaleleei,
stâncamasivăpe care aceasta a fostridicatăînurmă cu pestedouămilenii.
CetateaBăniţei a fostconstruită la o altitudine de peste 900 de metri,
pecreastaînconjurată
de
pârâurileBăniţaşiJupâneasa,
de
liniaferatăSimeria – Petroşanişi de şoseauaeuropeanăHaţeg –
Petroşani. Ultimiidoikilometriaitraseuluispreaşezareaanticăîncep de la
intersecţia DN 66 cu un drum local sprePeşteraBolii. La câtevasute de
metri, drumul se intersectează cu caleaferatăSimeriaPetroşani. De
acolo, călătoriipornescpejos, pecaleaferată, spreSimeria, traversează un
mic
canionşiajungînvecinătateaunuitunel
de
caleferatăşi
a
poduluipestepârâulBăniţa.Din locul de pemalulapeimarcat cu o cruce,
cei
care
vorsăvizitezecetateaurcăprintr-o
micălivadă,
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pepantaceamaiblândă a DealuluiBolii. Câţivacopacimarcaţi cu
bulineroşiişisăgeţioferăsemneleunuitraseuimprovizat,
care
îiajutăpeturiştisă
nu
rămânăizolaţipepereţistânciilorsausă
se
accidenteze. O cărareabruptă se distingeînpădure, iardupă circa o
jumătate de oră de urcuşdificil, cetateaîşiprimeşteoaspeţii.
Câtevazidurişidărâmături,
dificil
de
cercetat,
bucăţi
din
vechileruineprăvăliteprintretrunchiurișirădăcinişiunplatouumbrit
de
copaci au mairămas din CetateaBăniţa. Arheologii au constatatcă la
poaleleeiexista o aşezarecivilă, ale cărorruine au fostdistruseîn mare
parte
la
sfârşitulsecolului
al
XIX-lea,
când
a
fotconstruităcaleaferată.Cei
care
ajungpeculme
pot
vedeapriveliştilemaiestuoase ale MunţilorParângşiRetezat, ţinuturile
din ValeaJiului, ŢaraHaţeguluişicrestelepe care momârlaniişi-au făcut
case
şifâneţe.La
poalelecetăţiiBăniţa
se
aflăPeşteraBolii,
unadintremarileatracţiituristice
din
vestulţării.
Încazulfortificațieistudiate, afectarea sitului în secolul al XIX-lea şi
durata redusă a săpăturilor arheologice au împiedicat identificarea unor
construcţii sau amenajări civile. Atenţia cercetătorilor s-a îndreptat în
special spre construcţiile cu rol militar.Totuşi, unele obiecte arată
existenţa unor ateliere. Astfel, de la Băniţa provin mai multe tipare din
lut şi gresie, folosite probabil pentru turnarea unor piese din bronz, un
creuzet şi o nicovală de bijutier. Un alt atelier, de data aceasta de
fierărie, a funcţionat, se pare, la baza dealului.Materialele arheologice
descoperite aici sunt reprezentate, cu precădere, de fragmentele
ceramice provenite de la vase de mici dimensiuni, precum ceşti sau
căni, dar şi de la chiupuri, vase destinate păstrării proviziilor. Sunt
prezente şi piesele din fier, de la materialele de construcţie până la
unelte şi arme, dar într-o cantitate mult mai redusă în comparaţie cu
alte cetăţi din Munţii Orăştiei.În cuprinsul cetăţii sau în apropierea sa
au fost găsite şi obiecte din metal preţios, precum o brăţară şi o fibulă
3

din argint, monede etc. Parte din materialele colectate și restaurate pot
fi văzute în cadrul Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva.

Cetateadacică de la Băniţa, unadevăratcuib de vulturi, se
numărăprintrecelemaiinaccesibilemonumenteistorice
din
ţară,
deşiesteinclusăînpatrimoniul UNESCO.
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