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Printrefortificaţiileimportantegeto – dace din Basarabia (Republica 

Moldova) se aflăşicea mai veche construcţie fortificată de laOrheiul 

Vechi, amplasată pe promontoriul Butuceni. Teritoriul pe care se află 

urmele fostei fortificaţii getice are o formă ovală alungită, orientată pe 

direcţia răsărit-asfinţit. Partea de nord a teritoriului, mai înaltă, este 

stâncoasă şi se înalţă deasupra oglinzii apei Răutuluila 60 metri(celmai 

mare afluent al Nistrului („N – Istru”, sau „NaștereaTrinității – „N - Is-

Tri„” (Istri-A; Bis-Tri-Ța; Is-Tru), iarRăut, cu sens de „Răul – T”; 

RăulTată, RăulZeucevaveni). Cetatea se află în satul Butuceni, comuna 

Trebujeni, raionul Orhei. Suprafaţa ocupată de cetate se uneşte cu 

teritoriul din jur, care este mult mai înalt, printr-o trecătoare îngustă ce 

poate fi uşor închisă, barată. Locul era astfel favorabil pentru a face o 

cetate.Cercetările arheologice au arătat că pe vârful dealului Butuceni au 

locuit oameni începând cu secolele VIII–VII î.Hr. (acum aprox. 2800 de 

ani) În secolul al V-lea î.H., geţiiau fortificat aşezarea, apoi, de mai 

multe ori, au modificat-o, refăcând sistemul defensiv. Urmele de 

întărituri descoperite prin cercetări arheologice ne arată că, la început, a 

fost fortificat tot terenul din curbura Răutului. În locul cel mai îngust al 

curburii râului, locuitorii au săpat mai multe şanţuri cu valuri de pământ 

lângă ele, care începeau la marginea stâncii din partea de nord a spaţiului 

şi se terminau la malul Răutului. Cetatea era apărată de 9 

sistemefortificaţionale (valurişişanţuri de apărare), aflate la 

diferitedistanţeuna de cealaltă, plasateînvestulşiestulcetăţii, 
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încelemaivulnerabilelocuri.Şanţurileaveauadâncimea de 3,5 m, lăţimea 

era de circa 4,5 metri până la 7 metri, iarînălţimeavalurilor, inclusiv cu 

pilonii din lemnatingea 10-20 m. Liniile de apărare se întindeau de la 

malul abrupt al stânciipână la celălalt mal al Răutului. Acest tip de 

fortificaţiifolosit la acestăcetateaintratînistorie ca faimosul „Murus 

Dacicus” (ziduldacic).În interiorul citadelei se intra printr-o poartă 

specială, aflată în capătul de răsărit al citadelei. Nu departe de poarta 

citadelei, în exterior, specialiştii au dezvelit resturile unui zid făcut din 

blocuri mari de calcar local. Acest zid provine de la o poartă masivă, 

ridicată posibil sub influenţa cetăţilor greceşti de la Marea Neagră. Un 

interes deosebit prezintă descoperirea urmelor unei construcţii de cult 

situate pe locul cel mai înalt al citadelei (acropolă), în centrul acesteia, 

lângă malul stâncos al Răutului.Lăcaşul de cult de la Butuceni era de 

formă rotundă (formă specifică Geţilor de Aur primordiali) şi consta 

dintr-o vatră de piatră, înconjurată de 3 rânduri de stâlpi (simbol trinitar). 

În primul cerc sunt trei gropi de stâlpi, în al doilea - şase, iar în al treilea 

- 12. Materialele arheologice găsite pe locul sanctuarului datează din 

sec. IV-III î.Hr. Se presupune că această construcţie avea semnificaţie 

calendaristică.Cetatea getică de la Butuceni a fost părăsită pe la 

sfârşitul secolului al III-lea – începutul secolului al II-lea î.Hr., ca 

rezultat al năvălirii triburilor germanice ale bastarnilor. Activitatea 

locuitorilor s-a prelungit totuşi în cadrul unei aşezări nefortificate situate 

pe malul râului.Cetăţuiagetică de la Butuceni era, probabil, una din 

celemaiimportantedave din spaţiulpruto-nistrean, un 

puterniccentrumilitarşi politic al geţilor, cunoscîndapogeuldezvoltării 

sale în sec. IV-III î.Hr. 

Existențaei a fostsemnalatăîncădin anii 40-50 ai sec. XX de 

cătrearheologul G.D. Smirnov.Aceastarămâne a fi o 

construcţiecereprezintă un interesdeosebit, atât din punct de 

vedereştiinţific, câtşi din punct de vederemuzeografic.Înantichitate, de 
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aicimărfurilegreceştisositepecaleaapei, se răspândeauîncetăţile de 

peambelemaluri ale Răutului.Mareamajoritate a ceramiciigreceşti era de 

culoareroşie, reprezentatăîn special prinamfore. 

Amforeleeraufolositepentruaaduceşi a păstrauleiuri, vinuri din Grecia. 

Ceramicagreceascădescoperităaicia 

fostconfecţionatăîncentreprecumHeraclea, Fasos, Kiosş.a. Au 

fostdescoperiteînsăşifragmente de ceramicăneagrăfină de Alep, numită 

de istorici„ceramică de paradă”, în care erauimportateuleiurimirositoare, 

procurateîn special de aristocraţialocală. Arheologii au descoperitaiciși 2 

monede din cuprubătuteînoraşulTiras (orașaflatpelimanulNistrului; 

cititînoglindădevine „Sărit” (saltullui Pan), sau „Tirul (lui) As”, numitși 

11 (Io + unul).Cetateagetică se aflăîncadrulRezervaţiei cultural-

naturaleOrheiulVechișise aflăînpartea de est a Republicii Moldova, 

îndefileulstâncos al râuluiRăut, într-un locfascinant, coborâtparcă din 

ceruri, de importanţăstrategică, aproape de vărsareînfluviulNistru, într-o 

zonă de confluenţă a civilizaţiiloranticeşimedievale, sedentareşinomade, 

orientaleşioccidentale, creştineşimusulmane.Parteacentrală a 

Rezervaţieireprezintăunamfiteatru de o rarăfrumuseţe, format de 

malurileînalte ale cursuluisinuos al Răutului, care 

întruneştecondiţiiremarcabile de apărare.Peisajulaflataici la 

OrheiulVechireprezintă o operă de excepţie de 

adaptareşitransformareumană a cadrului natural, care a 

făcutposibilăcreareaînacestloc, în diverse perioade, a 

unorcentreregionale de  puterepolitică, militarăşieconomică (getic, 

mongolşimoldovenesc).În zona OrheiuluiVechi(„orhei” posibilvenit de 

la „horhăiálă”, „horhăiéli”, s.f. (reg.), cu sens de „rătăcire, orbecăială, 

bâjbâire”, de la „aumblaînneștire, a rătăci, a cutreiera” 

(pedrumurinecunoscutesauprinîntuneric)) 

suntprezentevestigiiarheologice din 

toateepocilecunoscutepeteritoriulRepublicii Moldova, inclusivurmele a 



şasecetăţigetice din mileniul I î.Hr., oraşuluimongol„Şehr al-Cedid” din 

secolul XIV, oraşuluimoldovenesc - OrheiulVechi din secolele XV-XVI, 

darşiexistențaa circa 200 complexerupestrecreştine, printre care se 

remarcă: MănăstireapârcălabuluiBosie, SchitulPeştera, 

SchitulPeştereleCiuculuişiSchitulpârcălabuluiAlbu din secolelel XV-

XIX.PendulândsprelimitaNistreană – darșidepășind-o, 

sprenesfârșitelestepe ale masagețilorceducpână la întâlnirea cu 

mareleneam al chinezilor, comorilemilenareșiprezențeleperene ale 

neamuluiget stau ca mărturiemută a uneiistoriice, pentru a fi știută, 

trebuiedoar „citită”.  
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