Cetateadacică de la Cotnari, unadevăratcomplex de
fortificații

deConf. univ. dr. George V Grigore

Chiardacăsuntemobișnuiți ca atuncicând se vorbeștedespredaci,
noisă
ne
gândim
la
zona
Transilvaniei,
sunttotușicetățidaciceșiînalteregiuni
din
țaranaostră.
Una
dintreacesteaesteșicetateadacicăde la Cotnari(jud. Iași).Aceastaa
fostinclusăînListaMonumentelorIstorice
de
valoareexcepțională.DealulCătălina, pe care se aflăsitularheologic
„Cetatea de la Cotnari‖, estesituatînpartea de nord-vest a
localităţiiCotnari, făcând parte din masivulDealul Mare-Hârlău. Se
prezintă sub forma unuiplatou cu lungimea de 1.100 metri,
lăţimeamaximă de 150 metrişialtitudinea de aproximativ 100 metri.
Însecolele
IV-III
î.Hr.,întregulplatou
a
fostamenajatdefensivprinconstruireauneicetăţigeto-daciceşi
a
altorelementeexterioare
de
fortificaţie.Cetateapropriuzisăocupăjumătateanord-vestică a platoului, cu o suprafaţă de
aproximativ 4,5 hectare, cu laturile de 450×100 metri.Cetatea
afostconstruităînsecolele
IV-III
î.Hr.,fiind
de
mare
importanțăstrategică, cu ziduri, valuri de pământ cu miez de piatră,
șanțurisuccesive
de
apărare.Fortificațiiledescoperitearatăcă
a
fostridicatăpentruapărareaîmpotrivaatacurilorbarbare, iartehnica de
realizaredovedeștecă a fostsingurul tip de „murus dacicus‖
păstratînțară.Platoul de 4 hectare de pedealuluiCătălina, în a
căruimargine de NV se află o cetatehallstattianătârzie, construită la
începutul (primeledecenii) secolului al IV-lea î.Hr.. Laturile de NV și
NE
suntmarcate
de
pante
a
cărorînclinare
a
fostaccentuatăprinexecutareaunorlucrări
de
1

excarpare.Peapulcelordouăpante a fostconstruit un val cu baza de 4-6
m, avândînălțimeaactuală de 0,40-1 m, prevăzutîn interior cu zidde
piatrăpentruconsolidare, înalt de 0,60-0,80 m.Valul de pelatura de SV
se găseaamplasat la capătuluneisuprafețeînpantă, pedirecția N – S, de
aceea
la
acestaexistădouăîntreruperi,
plasateîn
zona
de
maximăacumulare
a
viiturilor,
divizându-l
întreisegmenteegaleîntreele.
Nicipeaceastălaturăvalulnu
areșantadiacent.Pentruaasigurastabilitateavalului de pelatura de SV, sa construit o armăturădintr-un ansamblu de ziduri de piatră cu
emplecton de nisipșischelărie de bârne de stejar. Segmentul al treilea,
înafară de zidul longitudinal, are o serie de ziduritransversale.
Pesteaceastățesăturăde zidărie se așeazăumplutura de pământ.O
armătură de tip identic se găseștepelatura de SE, înaltă de 5 m, cu
baza 25 m, care reprezintă o întreruperedestinatăintrării.
Spredeosebire de celelaltelaturi, aicivalulesteprevăzut la exterior cu
un șanțadiacent, cu lățimeasuperioară de 23 m șiadânc de 6 m. Înafară
de acesta, ca element complementarvalului, aparepalisada,
clarsemnalatăpelaturile de SV și SE, construită din pari cu secțiunea
de 0,15 – 0,30 m, așezați la distanță de 1,50 – 1,80 munul de
altul.Palisada are o înclinațiespre exterior de 70-80 grade.
Cercetărilearheologice au pus înevidențăexistențaunorlocuințe de
suprafațăși a unorbordeie.De asemenea, au fostidentificateșiresturi de
locuire din sec. III—II î.Hr.care, dupămodulîn care suntdispuse,
dovedescfaptulcălocuitorii
din
aceastăperioadă
nu
au
maiutilizatvechilefortificațiigeto-dacice, cetateaîncetând de a mai fi
folositădatorităinvazieibastarnice.Locuirea
din
sec.
III—II
î.Hr.,aparține tot populațieiautohtonedaco-getice. Este probabil ca de
peînălțimeaCătălinasăprovină o statuetă de bronz a luiApollo,
descoperităîn
1834,sau
1835,înfosta
vie
a
luiStatakin.
Rezervațiaarheologică de la Cotnari s-aînființatînanul 1992 și se
subordoneazăMuzeului de Istorie a Moldovei. Poate fi vizitatăfărănici
o problemă, pânăpeplatoulcetății,unde se poateajungepeun drum
asfaltat.
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Din punct de vederemilitar, cetatea se aflăpeun deal cedomină
zona.
Întreipărți,
nord,
estși
vest,
estepracticinaccesibildatorităpantelorabrupte.
Singuracale
de
accesestedinspresud, înlungulcrestei. Acolo au fostgăsite de
arheologișiparțialconservate, urmeleuneifortificații din piatră,
construitîntransversuldealului, avândînfațăunșanț de apărareîntărit cu
un val de pământșipiatră.DealulCătălina, era într-un sistem de
apărarececuprindea 6 cetățidacice, necercetateîntotalitate de
arheologi.Rezervațiaarheologică de la Cotnari a fostinvestigată de
regretatulcercetător Adrian C. Florescu de la Institutul de arheologie
din Iași. „Pentru prima dată, princercetărilelui Adrian C. Florescu
(…), s-a reușit cu multestrădanii, care i-au zdruncinatsănătatea, să se
conserve mulțiani, cu mijloaceingenioase, realizate de el
șidevotațiisăilucrători de la Cotnari, o parte din întărituriledacice din
secolul IV î.Hr.depeînălțimeaCătălina. Rezervațiaarheologică de la
Cotnarișilucrărileștiințificeîntocmite de Adrian C. Florescu cu privire
la
sistemul
de
fortificație
al
acesteicetățigetodacicevortrebuivalorificateîncontinuare, muzeisticșiștiințific (…)‖.
Acesteaprecieriaparțin acad. MirceaPetrescu-Dîmbovița, zeci de ani
director
al
Institutului
de
istorieșiarheologie„A.D.
Xenopol―.Înlucrarea de istorieaflatăînpregătirepentru a fi publicată,
scrisăde învățătorulIoanMusei, „Pagini din istoriaHârlaului
Medieval”(p.7)existăurmătoareareferire
la
acestăcetatedacică:
„Cetatea de pedealulCătălina-Cotnari, împreună cu ceasemnalată la
poaleleDealuluiluiVodășicetatea de pedealulBasarabaScobinților, cu
urmeîncăvizibile,
darpuțincercetate,
formau
un
lanț
de
fortificațiideosebit de necesarepopulațieiautohtoneîn a face
fațăatacurilorbarbarecear fi venitdinsprenord, vest, sudșisudest.Evident căcelelealtepatrucetăți dacicepe care le-am amintitdeja:
Cetatea de pedealulCătălina (395 m), de peDealulluiVodă(313 m),
dealulBasarabaScobinților
(421
m),
dealulGrădiște,
satulZlodicașiceaamplasatăînimediataapropiere a satuluiCeplenița) le
revenearolul de a apăraestulregiunii, locul de contact
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dintrePodișulșiCâmpiaMoldovei.Săpăturilearheologiceexecutate
recent cu multămigală au scos la ivealăfundațiileuneicetățitraco-getice
din secolele V-IV î.Hr..S-au găsiturme de locuințe, obiecte de fier,
cuțite, topoare, obiecte din bronz, ceramicăetc.Un plan din anul 1853
al Cotnarilor, ne aratăacest deal prelungindu-se până la punctual
numit„Movili‖. Peplatouldealuluiestescris „Catelina mare‖, despărțit
de „Citadela‖cu un șanț. Tot peaceastăhartăestesemnalatspreHorodiște
un
șanțînsemnat
care
înconjurașialtăculme,
numită
„Catelinamică‖.Șanțul care depășeșteHorodiștea are unloc de
trecerenumit„poartacetății‖. Probabilestevorba de un complex de
întărituri, principalaașezarefiindpeplatoulCătălinei Mari ce merge
până
la
versantul
abrupt
dinspreCeplenițași
se
numea„Citadela‖.Dacăsăpăturilearheologicear fi continuate, platoul
de pedealulCătălinaardezvăluimulte din taineleascunse mii de ani!
Toateacesteaar
face
din
acestlocunul
de
interespentrucercetătoriiistorici, pentruarhitecțișimai ales pentruturiști.
Surse:
wikipedia.org;
cetatea-catalina.blogspot.com;
enciclopedia-dacica.ro;
cultural.bzi.ro;
cotnari-infocentru.ro;
rufon.org; academia.edu; turismcotnari.ro
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