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1. Premise1
Perieghezele desfășurate în anii ’50 pe Valea Anineșului semnalează existența unei cetăți
dacice cu ziduri din piatră fasonată pe o înălțime numită Vârful lui Hulpe (cota 901), situată la
doar 4,5 km depărare NV (în linie dreaptă) de cetatea regală a Sarmizegetusei. În apropierea
cetății este identificată și o mare așezare civilă compactă, la care se adaugă mai multe puncte
cu descoperiri, risipite pe vale și pe dealurile din apropiere. S-a vorbit chiar de un complex de
tip oppidum, însă, în ciuda importanței pe care păreau să o prezinte descoperirile semnalate,
niciodată nu s-au desfășurat cercetări sistematice în cei peste 60 de ani care au trecut de
atunci. Singurele informații științifice pe care le deținem provin din perieghezele menționate,
toate mențiunile ulterioare bazându-se pe acele date, citate, interpretate și chiar alterate. Nu
au fost publicate niciodată în lucrări de specialitate descrieri, măsurători, planuri sau fotografii
ale acestei cetăți sau ale așezării civile. O lucrare recentă a unui nespecialist a readus în atenție
problema cetății și a așezării civile de pe Valea Anineșului, însă cu date inexacte.
Situația este una paradoxală: deși cetatea este considerată parte integrantă a sistemului
defensiv din jurul capitalei regatului dac, iar așezarea civilă este evaluată ca fiind a doua ca
mărime după cea de pe Dealul Grădiștii, se constată o totală lipsă de interes a specialiștilor
pentru o cercetare în zonă. Mai mult, din felul în care sunt prezentate datele, reiese că niciunul
dintre arheologii care au menționat aceste descoperiri în ultimii cel puțin 50 de ani nu s-a
deplasat la fața locului. Pornind de la aceste premise, am decis să sintetizez toate informațiile
disponibile cu privire la vestigiile din arealul sus-menționat și să efectuez mai multe deplasări
de documentare pe Valea Anineșului în vederea realizării unui studiu topografic.

a.
b.
Fig. 1. Anchetă toponomastică pe Valea Anineșului. Principalii subiecți intervievați (mai 2014): a). Ion
Bogdan (87 ani); b). Ion Ciucurescu (73 ani)

1

Raportul de față este parte integrantă a proiectului de cercetare independent „Dava de pe Valea
Anineșului” (http://cercetare.dacica.ro/proiect/29 ), derulat și finanțat de Centrul de Studii al Fundației Dacica.
Subiectul central al studiului îl constituie cetatea dacică de pe Vârful lui Hulpe, așezările civile din zonă fiind
menționate doar din perspectiva relațiilor lor cu cetatea. Vor fi elaborate, în viitor, și studii dedicate locuirii civile
din arealul cetății.
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Cele nouă deplasări care stau la baza studiului de față au avut loc în datele de 22, 23, 24
mai, 6, 7, 24, 27 noiembrie, 4 decembrie 2014 și 8 martie 2015. Sătenii de la care am obținut
informații în cursul anului 2014 în legătură cu topografia zonei, cu toponimia și cu intervențiile
antropice (în principal exploatări forestiere) asupra ariei de interes, și cărora le sunt
recunoscătoare pentru modul amabil în care m-au ajutat, sunt Ion Ciucurescu (73 de ani), Ion
Bogdan (87 de ani) și Radu Bogdan (47 de ani). Am beneficiat, de asemenea, de informații din
partea dlui Cornelius Ionescu (București), căruia îi mulțumesc și pe această cale. În majoritatea
deplasărilor de documentare am fost însoțită de arh. Marian Coman, fără al cărui sprijin
constant acest studiu nu ar fi fost posibil. Nu am făcut săpături sau sondaje și nu am recoltat
material arheologic. Instrumentele folosite au fost un GPS Garmin Montana 650 și un aparat
foto Canon EOS 400D. Suportul cartografic pentru elaborarea planurilor și a hărților provine
de la ANCPI și Google Earth. Pentru modelul digital al terenului (DEM) am utilizat SRTM. Toate
fotografiile îmi aparțin.
2. Cadru geografic și localizare
Din punct de vedere geografic, zona Văii Anineșului este situată în Munții Șureanu (numiți
și Munții Sebeșului), grupă montantă a Carpaților Meridionali. Din punct de vedere
administrativ, aceasta se află în județul Hunedoara, pe teritoriul comunei Orăștioara de Sus,
în satul Grădiștea de Munte. Un alt nume al acestei zone montane este cel de „Munții
Orăștiei”, folosit de arheologi pentru a desemna arealul ocupat de cetățile dacice ce formează
nucleul Regatului Dac. Cetatea de pe Vârful lui Hulpe aparține acestui nucleu, împreună cu
așezările din jurul său. Aceasta este cea mai apropiată cetate de Sarmizegetusa Regia, fiind
situată la doar 4,5 km în linie dreaptă, la nord-est de capitală, pe malul drept al Văii Anineșului.

Fig. 2. Cetățile dacice din Munții Șureanu
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Fig. 3. Valea Anineșului

Aurora PEȚAN, Cetatea dacică de pe Vârful lui Hulpe
______________________________________________________________________________

125

Aurora PEȚAN, Cetatea dacică de pe Vârful lui Hulpe
______________________________________________________________________________

Anineșul este un afluent de dreapta al apei Grădiștii. Cursul său inferior este, pe o bună
bucată, aproape paralel cu cel al apei în care se varsă, pe direcția est-vest, și desparte Dealul
Grădiștii de cel al Vârtoapelor. Cursul superior este pe direcția nord-sud, formând un unghi de
aproape 90 de grade la baza Dealului Arieșului. Acest segment mărginește, de o parte, dealul
prelung al Arieșului, Vârful lui Hulpe și fața sud-estică a Dealului Comărnicelului, cunoscută de
localnici sub numele de „Pădini” (dar în literatura de specialitate drept „Fața Cetei”), iar de
cealaltă parte, dealurile Muncelul, Vulpii, Gârbavul, Muchia Goală, Strâmbul și Nederu.
Obârșia Văii Anineșului se află la confluența Văii Cetei cu Valea Ulmului, adică tocmai la poalele
marii așezări civile dacice de la Pădini. Locuirea dacică se concentrează în special pe cursul
superior al văii, unde se află și cetatea.
Cursul inferior al Văii Anineșului este dominat, la nord, de terasele înalte de la Sub Cununi
și Vârtoape, presărate în Antichitate cu gospodării, însă fără concentrări de locuire de mărimea
celor de pe Dealul Arieșului sau Pădini. La sud se aflau numeroasele gospodării antice risipite
pe Dealul Muncelului, pe axa est-vest (v. fig. 29).
Din punct de vedere geologic, Valea Anineșului se află la limita dintre zona cu șisturi și
carstul de la Grădiștea Muncelului, care include o parte a Dealului Văii Rele și Dealul
Vârtoapelor și se întinde până pe versantul vestic al Dealului Arieșului. Substratul geologic este
important, pentru că zonele terasate de daci sunt în primul rând situate pe șisturi – o rocă
friabilă mai ușor de săpat decât calcarul. Totuși, există terase și în zona calcaroasă a
Vârtoapelor.

Fig. 4. Vârful lui Hulpe și sectorul superior al Văii Anineșului. Reprezentare tridimensională,
orotofotografie pe suport DEM, fără exagerare verticală. Vedere dinspre est

Vârful lui Hulpe este un deal mai scund decât cele din jurul său, cu o bună vizibilitate doar
spre vale și spre capătul sudic al Comărnicelului, de care este legat. Este mărginit la est de
Valea Anineșului și la vest de Pârâul Prelucilor, și apare ca o prelungire spre sud a dealului
Comărnicelul (este vorba de Comărnicelul de Nord sau de Comărnicelul Cetei, omonim cu
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muntele situat la sud-est de Sarmizegetusa Regia, cunoscut prin castrele romane de marș
identificate acolo).
Toponimul „Vârful lui Hulpe” nu se află consemnat pe nici o hartă. Acest lucru se poate
datora dimensiunilor mici ale dealului, care putea fi considerat parte a Comărnicelului sau
chiar a Dealului Arieșului.
Prima ridicare topografică a zonei, cea josefină, făcută în cea de-a doua jumătate a sec. al
XVIII-lea, oferă informații vagi cu privire la zona care ne interesează. Cea de-a doua, făcută în
perioada 1853-1873 (pentru Transilvania), la scara 1:25.000, redă cu precizie configurația
terenului, însă nu și numele dealului. Cea de-a treia, din perioada 1869-1887, făcută la scara
1:75.000, consemnează pentru prima oară numele Dealului Arieșului. În Planurile Directoare
de Tragere (întocmite în preajma Primului Război Mondial) e notată înălțimea Dealului lui
Hulpe (902 m), dar nu și numele acestuia. În hărțile sovietice (datate cu puțin înainte de cel
de-al Doilea Război Mondial) dealul se numește „Anineș”.

Fig. 5. Valea Anineșului în cea de-a
doua ridicare topografică

Planul publicat de C. Daicoviciu în anul 1951 consemnează greșit o fortificație pe malul
stâng al Văii Anineșului, aproximativ în zona Dealului Strâmbu2, însă amplasează corect
fortificația pe malul drept al văii în cel de-al doilea plan, mai restrâns, al zonei3. Este inexactă
precizarea lui Daicoviciu că dealul se află „deasupra izvorului Văii Anineșului”. Anineșul se
formează din confluența Văii Cetei cu Valea Ulmului. Putem să admitem că Valea Cetei este
numele segmentului superior al Văii Anineșului, însă izvoarele Cetei se află în dealul Ceata, la
mare distanță de Vârful lui Hulpe. Este însă adevărat că Vârful lui Hulpe se află deasupra
confluenței celor două pâraie ce dau naștere Anineșului.
În hărțile întocmite de Direcția Topografică Militară, dealul cu vestigiile este numit „La
Strâmbu”, nume pe care îl are în realitate luminișul situat la poalele Dealului Strâmbu și ale
Vârfului lui Hulpe, unde astăzi se află ruina unei clădiri care acum câteva decenii îi adăpostea
pe lucrătorii forestieri și controla capătul de linie al căii ferate forestiere. Așa cum am arătat
2
3

Daicoviciu, Ferenczi 1951, fig. 1.
Daicoviciu, Ferenczi 1951, fig. 29.
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mai sus, Dealul Strâmbu se află pe malul stâng al Văii Anineșului, așa cum o arată și Pârâul
Strâmbu, care mărginește dealul la sud și așa cum mi-au certificat și localnicii cu care am stat
de vorbă. La nord, Dealul Strâmbu este mărginit de Valea Nederu. Planurile Directoare de
Tragere și hărțile sovietice notează corect numele „Strâmbul” pentru dealul de pe partea
stângă a văii.

Fig. 6. Vestigiile
de pe Valea
Anineșului după
C. Daicoviciu
(1951)

Repertoriul Arheologic Național precizează că Vârful lui Hulpe se află la confluența
Pârâului Prelucilor cu Valea Anineșului, însă îl localizează greșit pe serverul cartografic, în zona
dealului Ulmului, care este situat la nord de Vârful lui Hulpe și la est de Comărnicelul Cetei4.
Această localizare eronată se găsește și la A.S. Stefan, care publică o imagine satelitară cu
Dealul Ulmului, crezând că este Vârful lui Hulpe5.

Fig. 7. Localizarea cetății de pe Vârful lui
Hulpe la A.S. Stefan (săgeata albă) și
localizarea corectă (săgeata roșie). În original,
imaginea este publicată în oglindă

4
5

http://map.cimec.ro/Mapserver/?layer=ran&cod=90397.04 (accesat 12 martie 2015).
Stefan 2005, p. 207-208 și fig. 98.
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Dan Oltean localizează corect dealul pe Google Earth6, folosind însă atât denumirea „La
Strâmbu”, din hărțile mai vechi, cât și cea de „Vârful lui Hulpe”, din scrierile lui C. Daicoviciu.
În Atlasul Digital al României Ro.A.D. v6.20 vestigiile sunt semnalate corect, dar dealul
este numit „La Strâmbu”, denumire preluată din harta-sursă folosită.
Coordonatele platoului, luate în punctul cel mai înalt, sunt 45°38′54.14″ N, 23°15′50.67″
E. Altitudinea absolută este de 901 m, iar cea relativă 200 m.

Fig. 8. Vârful lui Hulpe (stânga) și Comărnicelul (dreapta), fotografiate din punctul „La Strâmbu”

3. Toponimie
Constantin Daicoviciu numește „Vârful lui Hulpe” dealul pe care se află vestigiile,
denumire ce avea să intre în literatura de specialitate. În vreme ce localnicii mai tineri folosesc
varianta fonetică „Vulpe”, sătenii vârstnici cu care am stat de vorbă susțin că ei au apucat doar
varianta „Hulpe”, și că cei bătrâni așa numeau și animalul omonim: „o hulpe, două hulpi”.
Există și un sinonim utilizat frecvent pentru „vârf”, unii din săteni numind dealul „Cioaca lui
Vulpe” sau „Cioaca lui Hulpe”. Dealul ar fi fost numit așa după un localnic care și-a avut
gospodăria la poalele dealului cu mai mult timp în urmă. Trebuie precizat că în zonă mai există
un deal, care se numește Dealul Vulpii, cu care Vârful lui Vulpe/Hulpe nu trebuie confundat.
Acesta este situat pe malul stâng al Văii Anineșului și este mărginit la nord de pârâul Gârbavu,
iar la sud de pârâul Vulpii. Acesta este menționat de săteni doar cu varianta fonetică literară.
În toate lucrările de specialitate care pomenesc cetatea de pe Vârful lui Hulpe se vorbește
de o mare așezare civilă, situată nu departe de cetate, în locul numit „Fața Cetei”. Toponimul
este derutant, deoarece dealul Ceata se află mult la nord față de Vârful lui Hulpe, dealul de
lângă acesta din urmă numindu-se „Comărnicel”. Probabil pentru a se face distincție între

6

Oltean 2012, i.c. 73.
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acest deal și Comărnicelul de sud (1893 m), situat la sud-est de Sarmizegetusa Regia, dealul
pe care se află așezarea civilă în discuție mai este numit, în lucrările de specialitate,
„Comărnicelul Cetei”. Denumirile de „față” și „dos” sunt date de localnici pentru versanții
orientați spre văile principale sau cu expunere spre sud sau est, respectiv pentru versanții
opuși. Fața Cetei ar trebui să desemneze, în această logică, versantul estic, dinspre Valea Cetei,
al Dealului Ceata, situat cu câțiva kilometri mai la nord, nu versantul estic al Comărnicelului.
Confuzia reiese și din descrierile unor arheologi care, deoarece nu au fost la fața locului, nu
știu unde se află această așezare. De pildă I. Glodariu situează așezarea de pe Fața Cetei pe
fața sudică a dealului Ceata, pe care îl localizează în direcția nord pe traseul Vârful lui HulpeComărnicelul Cetei-Curmătura Comărnicelului-Ceata7.
Interesant este că în documentele de la începutul sec. al XIX-lea în care sunt consemnate
descoperiri de tezaure în zonă, punctul „La Dealul Anineșului” este situat „pe muntele Ceata”.
Nu este exclus ca și dealul Comărnicelul să fi purtat în trecut numele Ceata, din pricina faptului
că este mărginit de Valea Cetei pe latura sa nord-estică, însă în acest caz nu știm cum se numea
actualul deal Ceata. Totuși, nici unul dintre localnicii cu care am stat de vorbă, nici cei foarte
în vârstă, nu au putut confirma că zona de pe versantul sud-estic al Comărnicelului, plină de
terase, se numește „Fața Cetei”. Toți numesc acel loc „Pădini” sau „La Pădini”, „padină” fiind
chiar termenul prin care ei desemnează acele terase antropice8. Prin urmare, voi utiliza acest
toponim.
O altă chestiune toponimică ce trebuie pomenită este aceea a numirii distincte a văii
principale și a dealului aferent: dealul se numește „Arieșul”, iar pârâul „Anineșul”. Este vorba,
evident, despre unul și același cuvânt, cu două variante fonetice. O încercare de a explica
această diferențiere fonetică îi aparține lui Mircea Homorodean și are la bază ideea
dezambiguizării9.
4. Istoricul cercetărilor
Gabriela Gheorghiu susține că prima semnalare a unor ruine pe Vârful lui Hulpe i-ar
aparține lui Paul Török, procurator fiscal al domeniului Hunedoara care, la începutul sec. al
XIX-lea, a redactat două rapoarte către Tezaurariat. În cel de-al doilea raport, spune
Gheorghiu, s-ar găsi pomenit și acest toponim, alături de alte puncte cu vestigii din zonă10.
Informația este greșită: Török pomenește doar de muntele Ceata și de Culmea Anineșului, dat

7

Glodariu et al. 1996, p. 82-83.
Definițiile din Dicționarul Enciclopedic: PADÍNĂ (‹ bg.) s. f. Termen popular care indică o suprafață relativ
plană, de obicei mai coborâtă față de relieful înconjurător. A fost preluat în geografie cu diferite sensuri, în funcție
de tipul dec relief: a) (în regiuni carstice) vale seacă cu fundul relativ plat; uneori termenul este folosit și în sens
de polie sau uvalas; b) (în regiuni de câmpie) microdepresiune de tasare în loess, rezultată, de obicei, prin unirea
mai multor crovuri; c) (pe versanții afectați de alunecări de teren) suprafață aproape plană intercalată între
valurile de alunecare (http://dexonline.ro/definitie/padin%C4%83).
9
Homorodean 1980, p. 211-212.
10
Gheorghiu 2005, p. 18.
8
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fiind că în coasta Anineșului se descoperise un tezaur de monede de aur în anul 1802. Numele
„Vârful lui Hulpe” nu apare la Török11.
Cel dintâi care vorbește despre o fortificație pe Vârful lui Hulpe este Constantin
Daicoviciu, în 1951. El include acest punct în sectorul II, conform împărțirii sale a teritoriului
din jurul capitalei Regatului Dac, sector dedicat așezărilor de la est de valea Apei Grădiștii:
„Deasupra izvorului Văii Anineșului, se ridică în formă de mamelon perfect, înalt și nivelat la
vârf, dealul numit Vârful lui Hulpe. În jurul lui, mai multe terase cu urme de așezări. Pe vârful
retezat al Dealului Hulpe (cota 902), întâlnim o fortificație după toate aparențele destul de
puternică, din care blocuri de piatră de calcar au căzut în vale. Pe panta vestică a acestui Vârf
al lui Hulpe se conturează urmele unui turn, pe o terasă, cu urme de lipitură arsă și fragmente
de vase. Mai spre nord de acest turn, la cca 15 pași, întâlnim urmele unei alte așezări. O terasă
mică, dedesubtul terasei cu turn, pare să fi fost locul unei alte așezări civile.” 12 Trei ani mai
târziu, el scrie: „În special, trebuie menționat grupul de fortificații de pe Vârful lui Hulpe, cu
turnuri în jurul său, în mare parte neidentificate precis.”13 Prin urmare, în viziunea sa, pe Vârful
lui Hulpe se afla un grup de fortificații.
Pe planul general al regiunii cu așezări dacice, Daicoviciu amplasează semnul cu
semnificația „regiune fortificată cu cetăți și turnuri” la est de Valea Anineșului, în zona dealului
Strâmbu, în vreme ce la Vârful lui Hulpe nu este nici un semn14. Este posibil să fie vorba de o
greșeală. Pe schița sectorului „Dealul Muncelului și Valea Anineșului”, semnul pentru „cetate
antică” este amplasat pe Vârful lui Hulpe, la vest de Valea Anineșului15, această schiță părând
să fie cea corectă.
Hadrian Daicoviciu este cel care a semnalat existența unei mari așezări civile dacice nu
departe de Vârful lui Hulpe, pe Fața Cetei, unde a făcut câteva sondaje în anul 1958. Nu rezultă
din raport că s-ar fi deplasat și pe Vârful lui Hulpe, însă așezarea civilă este considerată un
oppidum ce ar putea fi pus în legătură cu „cunoscuta fortificație” de pe acel vârf, sau cu o alta,
nedescoperită încă, de pe Comărnicelul Cetei16. Aprecierile sale cu privire la dimensiunile
cetății de pe Vârful lui Hulpe oscilează. Într-un articol din anul 1959, scris imediat după
periegheza sa în zonă, el afirmă că este vorba de o fortificație de mici dimensiuni și o grupează
împreună cu „cetatea” de la Fețele Albe și valul de la Cioclovina-Ponorici17. Însă în sinteza sa
din 1972 o califică drept o fortificație „mai mare”18 și o clasifică împreună cu fortificațiile de
la Costești, Blidaru, Piatra Roșie și Bănița, lăsând în categoria elementelor defensive de mai
mică însemnătate doar valul de la Cioclovina-Ponorici și numeroasele turnuri din zona

11

Raportul lui Török este publicat de Jakό 1971, p. 439-446.
Daicoviciu, Ferenczi 1951, p. 45.
13
Daicoviciu 1954, p. 19.
14
Daicoviciu, Ferenczi 1951, fig. 1.
15
Daicoviciu, Ferenczi 1951, fig. 29.
16
Daicoviciu et al. 1961, p. 317.
17
Daicoviciu 1959, p. 8 și 17.
18
Daicoviciu 1972, p. 137.
12
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capitalei19. Este interesant de remarcat că el nu pomenește nimic despre existența blocurilor
de calcar la această cetate.
În primul volum al unei serii monografice dedicate cetăților dacice din Munții Orăștiei, ce
promitea multe volume, dar care a eșuat după acest prim opus20, Hadrian Daicoviciu împreună
cu Ioan Glodariu încadrează Vârful lui Hulpe în Zona III (teritoriul de la est de Apa Grădiștii),
Sectorul 3. Acest sector include Vârful lui Hulpe și împrejurimile sale, pentru că, spun autorii,
„chiar în lipsa altor cercetări decât acelea de suprafață, par să constituie un complex aparte”21.
Descrierea lor nu aduce nimic nou, cu excepția faptului că acum, fortificația este „de
dimensiuni considerabile”, fapt trădat, spun autorii, de blocurile de calcar căzute pe pantele
mamelonului. În viziunea lor, această fortificație „trebuie să fi avut menirea de a împiedica
accesul înspre Sarmizegetusa dinspre Valea Sibișelului, încât ea face parte, împreună cu
cetățile de la Costești-Cetățuie, Costești-Blidaru și Luncani-Piatra Roșie, din sistemul defensiv
al capitalei statului dac.” Ei mai adaugă că „așezarea civilă de pe Fața Cetei poate fi pusă în
legătură cu Vârful lui Hulpe, cu precizarea că ultima amintită nu se află chiar lângă ea.” 22 Date
fiind diferențele de opinie destul de mari dintre cele spuse de Hadrian Daicoviciu cu câteva
decenii înainte și informațiile din această carte, la care el este autor postum, este posibil ca
acest capitol, semnat atât de el, cât și de I. Glodariu, să îi aparțină în realitate celui din urmă.
În sinteza sa despre arhitectura dacilor, I. Glodariu menționează cetatea de pe Vârful lui
Hulpe, spunând despre ea că este situată pe platoul de pe culme și este încă neexplorată. El
reia informații mai vechi, arătând că pe panta vestică a dealului a existat un turn de piatră, iar
pe versantul vestic al Pârâului Prelucilor, pe coasta dealului Anineșului, un alt turn, cu laturile
de 16-18 m23. O include în categoria fortificațiilor circulare24 cu ziduri din blocuri fasonate, cu
două paramente25, și susține că era locuită permanent de comandant și de o mică
garnizoană26.
Câțiva ani mai târziu, el avea să afirme că cetatea avea „ziduri puternice, construite în
tehnica obișnuită”, indicate de numeroasele blocuri de calcar căzute pe pante27. Și în opinia
sa, cetatea avea menirea de a bara accesul spre Sarmizegetusa în fața unei pătrunderi dinspre
nord-est, de pe Valea Sibișelului28. Mai mult, el afirmă că această cetate a fost distrusă de
romani în cel de-al doilea război29.
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Nici Gelu Florea, succesorul lui Ioan Glodariu la conducerea șantierului arheologic
„Cetățile dacice din Munții Orăștiei”, nu pare să fi fost vreodată pe Vârful lui Hulpe. Pentru el,
pe acest vârf se află o „fortificație puternică”, ce formează un complex împreună cu așezarea
de pe Fața Cetei, posibil un oppidum30.
Gabriela Gheorghiu, autoarea unei sinteze despre dacii de pe cursul mijlociu al Mureșului,
omite punctul Vârful lui Hulpe atât din inventarul descoperirilor, cât și din studiul său
topografic. Numele se regăsește în indicele său, care trimite însă la pagini la care nu se găsește
nici o informație despre Vârful lui Hulpe (de ex. p. 35 și p. 72). Zona III, sectorul 3 este
reprezentată, la Gheorghiu, doar de trei puncte: Curmătura Comărnicelului, Fața Cetei și Lunca
Nastii. Vârful lui Hulpe este omis. Totuși, autoarea face mai multe referiri la această fortificație
pe parcursul lucrării sale, preluate în special de la I. Glodariu. Ea afirmă că „este știut că”
blocurile din cetatea de pe Vârful lui Hulpe, la fel ca cele de la celelalte cetăți, provin din cariera
de pe Măgura Călanului31, că fortificația este una de tip circular32, cu ziduri de tip murus
dacicus33, era locuită de un comandant și de o garnizoană mai restrânsă numeric 34, a fost
construită pe parcursul secolului I î.Hr. , mai precis în a doua jumătate a lui, și a fost distrusă
în urma războaielor cu romanii, de la începutul sec. II d.Hr.35
Surprinde poziția lui Paul Pupeză care, deși nu pare să fi văzut locul nici el, susține că pe
Vârful lui Hulpe „au fost descoperite blocuri fasonate, dar utilitatea lor exactă nu este
deocamdată cunoscută”36. El trimite la sursele citate mai sus, care totuși susțin, în
unanimitate, că pe Vârful lui Hulpe a existat o cetate dacică cu ziduri din blocuri fasonate.
Pupeză nu precizează de ce are dubii cu privire la utilitatea acelor blocuri.
În majoritatea surselor citate sunt amintite terase cu urme de locuire pe pantele dealului,
precum și urme ale unor turnuri de piatră, informații preluate de toți de la C. Daicoviciu.
Rezultă din cele de mai sus că singurul arheolog care a fost pe Vârful lui Hulpe este
Constantin Daicoviciu (sau, poate, doar unii dintre asistenții lui), înainte de 1951. Totuși,
informațiile lui Hadrian Daicoviciu diferă de cele ale tuturor celorlalți, fiind cele mai apropiate
de realitate, așa cum se va vedea mai jos, și sugerând că e posibil ca și el să fi fost pe Vârful lui
Hulpe, probabil în 1958, atunci când a făcut cercetări pe Fața Cetei. Cu siguranță că în jurnalele
de săpătură există informații cu privire la campania din 1958, și este chiar greu de crezut că
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arheologul s-a dus direct pe Fața Cetei și nu a trecut și pe la Vârful lui Hulpe, aflat la câteva
sute de metri depărtare, pentru a se lămuri ce este acolo.
Nu există consemnate dimensiuni ale cetății, un plan al ei sau alte caracteristici
elementare. Așa cum s-a văzut, opiniile au variat semnificativ în timp, de la o cetate „după
toate aparențele destul de puternică” (C. Daicoviciu), la o fortificație „de mici dimensiuni” (H.
Daicoviciu), la una „de dimensiuni mai mari” (același H. Daicoviciu), apoi „de dimensiuni
considerabile” (I. Glodariu), cu „ziduri puternice” (I. Glodariu), „puternică” (G. Florea). Deși nu
a fost cercetată (sau cel puțin nu s-au publicat rezultatele vreunei cercetări) și nici măcar
văzută de cei mai mulți arheologi, s-au emis opinii și chiar certitudini cu privire la tipul de
fortificație (circulară), tipul de zid (murus dacicus), dimensiunile fortificației (mari,
considerabile), proveniența blocurilor (cariera de la Măgura Călanului), organizarea spațiului
(locuită de comandat și o mică garnizoană) și elemente de cronologie (a fost construită în a
doua jumătate a sec. I î.Hr. și distrusă în cel de-al doilea război cu romanii).
Două sunt ideile reiterate de cei citați mai sus: cetatea făcea parte din sistemul defensiv
al capitalei, pe care o apăra în fața unei pătrunderi dinspre Valea Sibișelului, și era în conexiune
cu marea așezare civilă de pe Fața Cetei.
Câteva informații scrise provin de la două persoane din afara mediului academic. Cel
dintâi este dl Cornelius Ionescu (București, matematician pensionar), care descrie o drumeție
pe care a făcut-o pe Valea Anineșului în anul 1988. Este cel dintâi care a ajuns pe Vârful lui
Hulpe după Daicoviciu și a relatat ce văzut acolo. El descrie traseul, identifică un posibil șanț
de apărare și enumeră câteva artefacte vizibile la suprafață, în preajma numeroaselor gropi
de căutători care se pare că nu lipseau nici în acele vremuri37.
Dan Oltean (Deva), absolvent al unei facultăți de psihologie, dar pasionat de istorie, este
cel dintâi care a efectuat măsurători ale platoului, în anul 2011, și a încercat o evaluare a
numărului blocurilor de piatră căzute pe pantele dealului. El a găsit că platoul are o formă
triunghiulară, cu laturile de 31 m (spre vest), 61 m (spre nord) și 75 m (spre sud), rezultând o
suprafață totală de 0,17 ha38. Măsurătorile sale sunt greșite, așa cum se va vedea mai jos. A
căutat să identifice blocurile de calcar menționate de toți cei dinaintea lui, însă a găsit unul
singur, pe panta estică a dealului, susținând, în același timp, că panta vestică este atât de
abruptă, încât „eventualele ziduri ar fi ajuns direct în pârâul Prelucii”. Verificările sale în albia
pârâului nu au dat însă nici un rezultat, lucru previzibil de altfel, deoarece de sub platou și
până în valea Prelucii versantul este segmentat de câteva terase, dintre care una de mari
dimensiuni, care ar fi oprit în cădere aceste presupuse blocuri. Concluzia sa, în urma
comparației cu suprafețele teraselor sau platourilor pe care au fost amplasate alte cetăți sau
turnuri din zona capitalei Regatului Dac, este aceea că suprafața platoului este prea mică
pentru a fi permis amplasarea unei cetăți, și că acolo putea să fi existat cel mult un singur turn.
Oltean mai invocă un argument indirect, care ar demonstra că pe platou nu a existat în
vechime o locuire intensă: faptul că nu există decât o singură groapă făcută de căutătorii de
comori, de 0,3 x 0,4 m. Acesta nu poate fi un criteriu valabil în interpretarea arheologică.
37
38
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Totuși, pasionatul din Deva rămâne singurul care a încercat să lămurească natura vestigiilor
de pe Vârful lui Hulpe, iar meritele sale trebuie evidențiate, mai cu seamă că demersurile sale
vin pe fondul totalei lipse de interes a specialiștilor pentru acest monument.
Monumentul figurează în Repertoriul Arheologic Național (RAN) cu codul 90397.04 și în
Lista Monumentelor Istorice (LMI) cu codul HD-I-s-A-03193. Este denumită Fortificația Latene
de la Grădiştea de Munte - "Vârful lui Hulpe", iar ca reper pentru punctul „Vârful lui Hulpe” se
oferă „un mamelon cu cota 902 m, la confluența Văii Anineşului cu pârâul Prelucilor”. Sunt
înregistrate trei descoperiri în cadrul sitului: 1. „Fortificație cu ziduri şi turnuri veghe din blocuri
ecarisate” (cod LMI HD-I-m-A-03193.01), 2. „Turn” (cod LMI HD-I-m-A-03193.02) și 3. „Zid”
(cod LMI HD-I-m-A-03193.03). Toate descoperirile sunt încadrate în epoca „La Tène (sec. I a.
Chr. - I p. Chr.)”, cultura/ faza culturală geto-dacă. La observații se precizează că „Cetatea
dacică situată în acest punct nu a fost cercetată sistematic”39. În fișa de sit din RAN există și
un link pentru localizarea monumentului pe harta României, însă acesta are coordonate
greșite (v. mai sus). În rezumat, vestigiile de pe Vârful lui Hulpe sunt încadrate în categoria
monumentelor istorice de clasa A (de interes național) și descrise oficial drept fortificație cu
ziduri și turnuri de veghe din blocuri de piatră ecarisată.
5. Intervenții antropice asupra sitului
Exploatările forestiere au afectat situl într-o anumită măsură, de aceea consider utile
câteva detalii cu privire la aceste acțiuni. Primele exploatări au început, se pare în anul 1958
și au afectat cel puțin așezarea de pe Comărnicel. Atunci s-a construit și cabana forestieră din
punctul „La Strâmbu”, care a dus la scoaterea la suprafață a unui depozit de piese de fier (v.
mai jos cap. 11.4). Pe Vârful lui Hulpe au existat lucrări forestiere în anii 1968-69, și apoi în
intervalul 1981-82. Cu ocazia exploatărilor s-au tăiat drumuri și s-au amenajat căi de colectare
a lemnului.
Drumul forestier a fost tăiat în versantul estic al dealului și urcă până aproape de mijlocul
acestuia, distrugând complet sau parțial mai multe terase antropice care aparțineau așezării
dacice din preajma cetății. Muchia nordică a dealului este legată de acest drum printr-un șleau
de corhănit, care de asemenea a secționat și distrus o serie de terase antice, precum și capătul
muchiei, care, după toate probabilitățile a fost amenajat/fortificat în vechime, deoarece
reprezenta principala cale de acces spre cetate.
Pe platou a fost instalat un funicular, al cărui cablu era ancorat de un „cap mort” (buștean)
ce a fost înfipt într-o groapă cu adâncimea actuală de cca 0,50 m și cu laturile de cca 0,70 x
0,60 m, săpată în marginea sud-estică a platoului, sub nivelul acestuia. Locul „capului mort”
mi-a fost indicat de localnicul Ciucurescu Ion, care a participat la exploatările forestiere din
acele vremuri. Resturi ale cablului de tractare se pot vedea în mai multe locuri.
După spusele localnicilor, suprafața platoului nu ar fi fost afectată, deoarece nu s-au făcut
dezrădăcinări, ci doar tăieri. Cu toate acestea, pe platou sunt semne clare de dezrădăcinare,
aproape întreaga suprafață fiind afectată de gropi puțin adânci, aproximativ circulare, de felul
39
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unor alveole. Sătenii spun că gropile sunt acolo de când se știu, dinainte de exploatările
forestiere, iar pădurarul Bogdan Radu susține că e posibil să fie vorba de fagi smulși din
rădăcini de o furtună puternică acum mult timp, poate cu 2-3 secole înainte, după vârsta pe
care o avea în anii ’50 pădurea regenerată de pe platou.
Eroziunea a afectat de asemenea marginile platoului. Căutătorii de comori au ajuns
desigur și pe Vârful lui Hulpe, însă numărul gropilor de pe platou este mic, nu mai mult de 34, toate pe latura sud-vestică a platoului, la care se adaugă o singură groapă pe o terasă de
mai jos. Nu se pot identifica urme ale unor sondaje sau săpături arheologice.

Fig. 9. Marginea sudică a
platoului, afectată de
dezrădăcinări și/sau eroziune

Așezarea civilă de pe Comărnicel a fost de asemenea afectată de lucrări forestiere, chiar
mai vechi decât cele de pe Vârful lui Hulpe. H. Daicoviciu pomenește de existența unui vechi
drum dacic care urca din Valea Cetei până în așezarea dacică, dar care a fost distrus aproape
în întregime de un drum de bușteni construit în 195840. Întreaga așezare a fost tăiată de la
vest la est de un șanț prin care era adusă apă din Valea Cetei în Pârâul Prelucilor, necesară
alimentării unui zăgaz cu ajutorul căruia lemnele erau propulsate la vale pe cursul pârâului
până în Valea Anineșului. Șanțul urmează curba de nivel din preajma cotei 930, șerpuind
printre terase. Atât amenajarea șanțului pentru apă, cât și cea a zăgazului au scos la suprafață
artefacte (v. mai jos. cap. 11.5).
6. Căi de acces
Deși versanții sunt destul de abrupți, dealul poate fi urcat, cu oarece efort, pe cele trei
muchii ale sale: cea sud-estică, cea sud-vestică și cea nordică (v. fig. 20). Pe hărțile recente
există poteci marcate pe fiecare dintre acestea. Cele trei poteci ajung sub platoul cetății, unde
sunt blocate de amenajări antropice antice, ceea ce arată că erau utilizate și în vremea dacilor.
Cea dintâi cale de acces este marcată pe muchia sud-estică a dealului, urcând din Valea
Anineșului, de pe versantul sudic al dealului, până sub colțul sud-estic al platoul cetății, unde
este barată. Pe teren lucrurile stau însă mai complicat: dacă ultima jumătate a traseului este
40
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lină și ușor de parcurs, partea inferioară este extrem de abruptă și cu mici șanse să fi fost
practicabilă în antichitate, la fel ca și azi. E posibil să fie un marcaj greșit pe hartă, iar poteca
să urce de fapt de pe versantul estic, nu de pe cel sudic. În orice caz, indiferent care este
punctul de pornire al potecii, cel de sosire sub platou este barat de o șa, posibil naturală, însă
în mod cert amenajată, după cum o arată terasarea terenului și movila din capătul ei dinspre
potecă.
Cea de-a doua cale de acces o reprezintă muchia sud-vestică, mult mai lină și mai
accesibilă, ce pornește aproximativ din punctul în care Pârâul Prelucilor se varsă în Valea
Anineșului și urcă lejer, pe deasupra cabanei Ocolului Silvic, până sub platou, unde se termină
printr-o terasare artificială ce controlează accesul pe platou, care este situat cu 6-7 metri mai
sus.

Fig. 10. Muchia care leagă Vârful lui Hulpe de Comărnicel, fotografiată din punctul „La Strâmbu”

Fig. 11. Muchia nordică, vedere spre nord
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În sfârșit, principala cale de acces trebuie să fi fost reprezentată de muchia aproape
orizontală care leagă Vârful lui Hulpe de Comărnicel, folosită cu siguranță nu doar ca acces
dinspre nord și ca mijloc de legătură cu așezarea civilă de pe Comărnicel, ci și ca legătură cu
versantul estic al Vârfului lui Hulpe, terasat și destul de accesibil. Un urcuș din vale, printre
aceste terase, duce la această muchie nordică, mult mai accesibilă decât cea estică.
Muchia are lungimea de cca 300 m și lățimea de cca 3 m, având și sectoare mai late, este
separată de platou de o șa adâncă și, deși este cea mai accesibilă cale de acces spre cetate, ea
sfârșește în punctul cel mai greu de escaladat al mamelonului (și cel mai ușor de controlat):
între șa și platou e o diferență de nivel de nu mai puțin de 35 m.
Au existat, cu siguranță, și căi secundare. De pildă, o altă cale trebuie să fi legat platoul și
versantul vestic al dealului, cu terasele sale, de așezarea de pe Dealul Arieșului, peste Valea
Prelucilor.
Astăzi urcușul nu începe din vale, ca în vechime, ci din drumul forestier, pe care se poate
ajunge cu mașina, și care urcă mult pe versantul nord-estic, până la mijlocul acestuia, scurtând
la jumătate efortul drumețului, care își continuă drumul pe șleaul de corhănit, până în șaua
nordică a cetății.
7. Platoul
Platoul este astăzi acoperit de pădure mixtă. A fost evident netezit și amenajat de mâna
omului în trecut. Are o formă aproximativ triunghiulară, cu o latură scurtă și două mai lungi,
cu vârful orientat spre sud-est. Terenul nu este însă perfect plat, ci este înclinat spre sud-est
și pare să fi fost amenajat în trepte, având partea cea mai înaltă în sectorul cel mai spațios.
Latura sa scurtă are cca 23 m și este mai bine definită. Laturile lungi sunt mai greu de măsurat,
deoarece terenul coboară ușor și nu are limite clare. Totuși, acestea nu par să depășească 35
m fiecare, deoarece dincolo de această limită panta se accentuează. Rezultă astfel o suprafață
de cca 500 mp.
Rezultatele mele sunt diferite de cele ale măsurătorilor lui Dan Oltean, care oferă cifre
aproape duble pentru laturile lungi ale platoului și, prin urmare, o suprafață mai mult decât
triplă. Conturul platoului, publicat de el în ilustrația i.c. 73, coboară mult spre sud-est, fapt
care în mod cert nu reflectă o realitate pe teren, deoarece, așa cum am arătat, dincolo de
metrul 35 terenul coboară mult, ajungând după încă 30 de metri într-o șa, la o diferență de
nivel de 6-7 m față de platou.
Nu am identificat pe platou nici un bloc de calcar fasonat, și nici vreun fragment, oricât
de mic, dintr-un astfel de bloc. Gropile rezultate din activități ilicite sau din dezrădăcinări și
exploatare forestieră au adus la suprafață cantități destul de mari de material arheologic. Cu
toate acestea, nici o urmă a vreunui astfel de bloc de calcar nu se poate identifica pe platou,
așa cum nici pe terasele de sub platou și pe nici o altă terasă antropică din arealul mai larg al
Văii Anineșului. Am căutat cu multă insistență eventuale fragmente din astfel de blocuri, de
fiecare dată când am fost acolo, însă nu am găsit nimic. Dl Cornelius Ionescu susține că a zărit
câteva blocuri pe o terasă mică de sub latura nordică a platoului, utilizate poate la bazele unei
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clădiri41. Am cercetat în două rânduri acea terasă, dar nu am zărit nici un bloc fasonat, nici pe
terasă, nici mai jos de aceasta. Dan Oltean, care a căutat și el blocurile menționate de
arheologi, susține că a văzut unul singur, pe panta estică a dealului42. Există în schimb câteva
blocuri din piatră locală, clivate în forme aparent regulate, care puteau induce în eroare pe cei
care le-au văzut.

Fig. 12. Platoul, vedere spre nord-vest. În plan îndepărtat, Comărnicelul Cetei

Cum se explică totuși contradicția cu informațiile furnizate de C. Daicoviciu și cei de după
el, care vedeau pe Vârful lui Hulpe o fortificație de mari dimensiuni, cu ziduri puternice
construite în tehnica murus dacicus, cu două paramente din blocuri fasonate? Prima explicație
imaginabilă este aceea că blocurile văzute de Daicoviciu au fost coborâte de săteni și folosite
la ridicarea construcțiilor moderne. Localnicii cu care am vorbit mi-au spus însă că ei nu au
văzut niciodată de când se știu astfel de blocuri, deși au umblat de mici copii atât pe Vârful lui
Hulpe, cât și pe toate dealurile din apropiere. De asemenea, ei spun că la temeliile caselor din
sat nu există astfel de blocuri. La o simplă examinare vizuală a câtorva dintre clădirile cele mai
apropiate de Vârfului lui Hulpe am constatat că au dreptate.
O altă explicație care poate fi întrevăzută este aceea că în timpul exploatărilor forestiere
blocurile au fost strânse și aruncate într-un loc pe care nu l-am putut identifica. Nu cred însă
că această explicație este satisfăcătoare, deoarece, pe de o parte, o astfel de acțiune nu are
sens, iar pe de alta, ar fi trebui să rămână fragmente din blocurile care au existat la suprafață,
precum și blocuri sau fragmente scoase de răvășirile anterioare sau ulterioare. În plus, ar
trebui să fie vizibil traiectul îngropat al zidurilor, dacă acestea ar exista cu adevărat.

41
42

Ionescu 2010.
Oltean 2012, p. 613.
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Fig. 13. Platoul, vedere spre nord

Cea de-a treia explicație, care mi se pare cea mai plauzibilă, este aceea a „telefonului fără
fir”. Este posibil să fi existat câteva blocuri fasonate, folosite ca temelie pentru o construcție
pe o terasă de sub platou, așa cum certifică și dl C. Ionescu, dar care astăzi sunt greu de găsit.
Fiind în număr foarte mic, au putut să dispară în timp. Insist asupra faptului că e posibil ca
aceste blocuri să nici nu se fi aflat pe platou, ci pe o terasă inferioară, așa cum indică C.
Daicoviciu. De asemenea, putea fi vorba de blocuri din piatră locală, nu din calcar oolitic, de
felul celor de la celelalte cetăți din zonă. Ar fi greu de explicat cum de au fost aduse doar câteva
blocuri din carieră, pentru o fundație, când în astfel de scopuri putea fi folosită piatra locală.
Totuși, dată fiind apropierea capitalei, nu trebuie exclusă „achiziționarea” câtorva blocuri din
transporturile destinate acestei cetăți.
C. Daicoviciu postula existența unei cetăți pe baza blocurilor căzute în vale (nu pe baza
unora de pe platou!) și spune despre aceasta că „după toate aparențele” era „destul de
puternică”. Putem deduce de aici că el nu a văzut decât niște blocuri mai jos de platou (nu știm
câte) și a presupus că pe platou trebuie să fi existat o cetate. Informația este dusă mai departe
și exagerată, cetatea devenind ulterior de dimensiuni considerabile și cu ziduri puternice, fără
ca cineva să mai fi pus piciorul acolo pentru a verifica dacă într-adevăr este așa.
În orice caz, nu se poate admite că a putut dispărea de la fața locului o cantitate mare de
blocuri, care alcătuiau în trecut un turn cu baze de piatră sau chiar o cetate cu ziduri cu dublu
parament, de tipul murus dacicus. Un calcul ne arată că la un simplu turn de felul celor
cunoscute în Munții Orăștiei, care avea un maximum de trei asize din blocuri fasonate, la o
latură de cca 10 m (pentru a permite circulația în jurul său, dat fiind că platoul este foarte
îngust) și lungimea blocului de cca 60 cm, rezultă un număr de cca 20 de blocuri pe latură.
Dacă înmulțim cu 3 asize, 4 laturi și două paramente, numărul total al blocurilor trebuie să fi
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fost de aproape 500. Este exclus să fi dispărut cu desăvârșire toate blocurile căzute din aceste
ziduri și să nici nu fie vizibilă la suprafața solului urma unui zid43.

Fig. 14. Posibile urme ale unei clădiri pe platou

Jumătatea nordică a platoului, cea mai încăpătoare, prezintă o ridicătură ce se conturează
clar pe două laturi, însă este incertă pe celelalte părți. Poate să fie urma unei clădiri, însă
denivelările produse de dezrădăcinări îngreunează mult o analiză a conformației terenului.
Logica pledează și ea în favoarea amplasării unei clădiri în acel sector al platoului.
Putea fi un turn, așa cum susținea Dan Oltean, dar nu un simplu turn de pază, pentru că
din acel punct vizibilitatea era limitată, iar materialele arheologice împrăștiate pe suprafața
platoului arată anumite pretenții din partea „proprietarului”. Cel mai probabil era o reședință
aristocratică, din lemn, lucru deloc neașteptat, dacă ar fi să luăm ca analogie doar Piatra Roșie,
unde a existat o clădire de lemn în interiorul incintei, e drept, de dimensiuni mult mai mari,
întrucât acolo spațiul permitea acest lucru. De asemenea, terasa de mari dimensiuni (de 3 ori
43

Situația nu este singulară. C. Daicoviciu menționează două turnuri de piatră în preajma cetății, așa cum
se va vedea mai jos, dar la fața locului nu se poate identifica nici un bloc fasonat. Tot el consemnează blocuri de
calcar pe terasa cu brazi de la vărsarea pârâului Gârbavu în Valea Anineșului. Am verificat și acest punct și nu am
găsit nimic pe acea terasă, nici măcar resturi ale unor blocuri, iar sătenii în vârstă nu își amintesc să fi văzut
vreodată piatră fasonată pe acea terasă. Aș mai adăuga punctul de pe Comărnicelul Cetei, în care C. Daicoviciu
de asemenea menționează blocuri fasonate, dar unde H. Daicoviciu nu a găsit nimic în urma verificărilor de la
începutul anilor ‘60 (Daicoviciu et al. 1973, p. 84). E greu de găsit o explicație pentru aceste situații, fiecare în
parte având, probabil, istoria sa. E posibil ca C. Daicoviciu să fi compilat informații culese de pe teren de asistenții
săi, care poate au confundat unele puncte între ele sau au transcris greșit datele de pe fișele de teren. De
asemenea, e posibil să fi existat cantități mici de blocuri, care au fost mutate din locurile respective, așa cum
poate s-a întâmplat cu blocurile de pe terasele de pe Vârful lui Hulpe, iar informația s-a transmis amplificânduse, fără verificări ulterioare.
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mai mare decât platoul!) situată puțin mai jos de platou, pe latura estică a acestuia, și care și
ea adăpostea o clădire de mari dimensiuni (16 x 16 m), putea aparține familiei sau celor
apropiați nobilului.
8. A existat o cetate pe Vârful lui Hulpe?
Se poate, totuși, vorbi de o cetate pe Vârful lui Hulpe? Dan Oltean susține opina că o
suprafață de 1700 mp este prea mică pentru a adăposti o cetate, făcând comparații cu
suprafețele „tuturor cetăților dacice din apropierea Sarmizegetusei Regia, dar și a câtorva de
la marginile regatului dac”44. El ajunge la concluzia că nu există nici o cetate cu dimensiuni
atât de mici și că suprafața platoului de pe Vârful lui Hulpe este similară ca întindere cu cea a
unor terase pe care se află amplasate turnuri. Prin urmare, spune el, și aici trebuie să fi existat
cel mult un turn, dar în nici un caz o cetate. Pentru el, așadar, criteriul de bază în definiția
cetății îl reprezintă dimensiunea.
Calculele sale sunt însă nu de puține ori greșite, de pildă în cazul cetății de la Cucuiș (0,556
ha, în vreme ce platoul superior are doar 0,235 ha45) sau de la Polovragi (0,692 ha, în realitate
acropola are doar cca 150 mp46, dimensiunile date de el fiind cele ale fortificației de refugiu
din punctul „La crucea lui Ursachi”). Nu este justificată nici comparația cu Măgura Moigradului,
unde nu există o cetate, cum susține el, ci o așezare fortificată47. Așa cum am arătat, calculul
său este greșit și pentru Vârful lui Hulpe, căci platoul nu are mai mult de 500 mp, fiind mai mic
chiar decât unele terase pe care se află amplasate turnuri. Acest lucru nu este însă în avantajul
teoriei lui Dan Oltean, căci dimensiunea nu poate fi un criteriu în definirea unei cetăți48, la
întemeierea căreia nu primează rațiuni de spațiu și confort. Aritmetica de felul celei practicate
de Dan Oltean nu poate funcționa ca argument arheologic.
În plus, așa cum se va vedea mai jos, este plauzibil ca cetatea să fi inclus și terase sau alte
tipuri de amenajări situate sub nivelul platoului. Pe de altă parte, există cetăți de dimensiuni
la fel de mici sau chiar mai mici, dintre care unele au beneficiat chiar de fortificații circulare.
De pildă, cea de la Câmpuri-Surduc – „Lă Mănăstire”, care are o incintă ovală, cu diametrele
de doar 37/22 (suprafața este de cca 640 mp) și un zid din piatră locală, cu grosimea de 1,50 ,
continuat cu lemn49. Am amintit mai sus cetatea de la Polovragi, cu o incintă de piatră ce
închide doar 150 mp, dar care avea un zid de 2 m grosime în cea de-a doua sa fază. Incinte
foarte mici, chiar din zid de tip murus dacicus, găsim de pildă la Bănița, unde una dintre terase
este complet închisă de ziduri construite în această tehnică, formând un dreptunghi cu laturile

44

Oltean 2012, p. 613-614: Piatra Roșie, Bănița, Costești-Blidaru, Costești-Cetățuie, Căpâlna, Cucuiș, Piatra
Craivii, Tilișca, Covasna, Polovragi, Moigrad și terasele cu turnuri de la Cetățuia Înaltă, Poiana Perții și Lupoaia.
45
Iaroslavschi, Roșu 1977, p. 84, care dau dimensiunile 94 x 25 m.
46
Are forma unui trapez cu laturile de 18, 19, 8 și 9 m, v. Marinescu 1977, p. 26.
47
Matei, Pop 2001.
48
Glodariu 1983, p. 50.
49
Valea, Mărghitan, 1966, p. 65-66, care o consideră „așezare fortificată” și o datează în sec. I î.Hr. Glodariu
1983, p. 87-88 o consideră cetate.
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de doar 22 x 17 m50 și o suprafață de 374 mp. Cu alte cuvinte, în definirea cetății mărimea nu
contează.
Pentru a încadra corect amenajările de pe Vârful lui Hulpe, am apelat la definiția cetății
dacice oferită de I. Glodariu51, conform căreia o cetate trebuie să aibă fortificații, să fie
construită în apropierea uneia sau mai multor așezări deschise, să nu fie locuită permanent de
populația așezărilor, ci doar de conducătorul politic și militar și de o garnizoană variabilă ca
mărime și să constituie locul întărit unde se organiza, în caz de atac, rezistența luptătorilor
recrutați din una sau mai multe așezări. La aceste condiții trebuie adăugate completările aduse
recent de lucrările lui G. Florea și P. Pupeză, care accentuează asupra rolului cetăților pe timp
de pace ca centre rezidențiale prin intermediul cărora elitele își etalau puterea, influența și
prestigiul52.
Am văzut mai sus că se exclude existența unei fortificații circulare cu zid de tip murus
dacicus. Nu este însă exclusă existența unei palisade simple care închidea platoul sau o parte
a acestuia, necesară cel puțin pentru a preveni alunecările de teren. Poate săpăturile
arheologice vor evidenția chiar un zid din piatră locală – nu se pot afirma prea multe doar din
examinarea vizuală a terenului.
La fel de bine este posibil ca incinta să fie mai largă și să includă terase sau amenajări
situate sub nivelul platoului. Cele mai multe cetăți dacice din zona capitalei sunt amenajate
astfel, aceasta fiind aproape o regulă53. Mai multe terase din jurul platoului puteau intra în
alcătuirea cetății, însă în absența unor cercetări arheologice, rămânem la presupuneri. Este
vorba de terasa de mari dimensiuni situată sub platou, pe versantul vestic, având dimensiunile
aproximative de 60 x 25 m, de terasa situată imediat mai jos de aceasta, de dimensiuni mai
mici, precum și de terasele amenajate de o parte și de alta a principalei căi de acces, în
imediata apropiere a platoului.
În același timp, absența unei incinte de zid nu exclude nicidecum Vârful lui Hulpe din
categoria cetăților. Poziția este fortificată natural, iar sistemul de apărare a necesitat unele
completări antropice (așa cum se va vedea mai jos). Este aproape imposibil de făcut o tipologie
a cetăților după tipurile de fortificații, deoarece fiecare în parte valorifică terenul și își
adaptează structurile în funcție de acesta. Încercarea de a include această cetate într-un tipar
prestabilit nu duce la nici un rezultat. Apropierea cetății de pe Vârful lui Hulpe de capitală,
situarea ei în arealul ocupat de alte cetăți cu fortificații de tip elenistic i-a determinat pe
arheologi să afirme că și această cetate trebuie să fi intrat în aceeași categorie. Ar trebui însă
invocată, ca analogie, mai degrabă o cetate precum cea de la Cucuiș-Dealul Golu, apărată doar
prin bararea promontoriului care o leagă de dealul vecin54. Deci existența sau inexistența unui

50

Macrea et al. 1966, p. 28.
Glodariu 1983, p. 50.
52
Florea 2011; Pupeză 2011; Pupeză 2012.
53
Câteva exemple, la întâmplare: la Piatra Roșie incinta II include mai multe terase, organizate pe 5 etaje,
pe o diferență de nivel considerabilă față de platou, la Covasna (4 terase), la Bănița (3 terase), la Sarmizegetusa
Regia (3 terase incinta inițială) ș.a.
54
Iaroslavschi, Roșu 1977, p. 84-85; Glodariu et al. 1983-1992; Florea et al. 1995; Florea et al. 1996.
51
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zid, de piatră sau nu, suprafața mai mică sau mai mare și alte aspecte de genul acesta nu
condiționează definiția cetății.

Fig. 15. Marginea nord-estică a platoului

Un alt element care trebuie luat în discuție pentru a lămuri sistemul de fortificații este
acela al turnurilor semnalate de C. Daicoviciu în preajma cetății. Erau turnuri de pază,
elemente de fortificație, sau turnuri-locuință? Există două turnuri consemnate în literatura de
specialitate în apropierea cetății de pe Vârful lui Hulpe, ambele cu baze de piatră, conform lui
C. Daicoviciu: unul pe versantul vestic al dealului, pe o terasă situată mai jos de platoul cetății,
orientat spre Pârâul Prelucilor, iar celălalt pe versantul vestic al Dealului Arieșului, „privind
spre Valea Mică”, deci pe Dosul Arieșului. Pe cel dintâi l-am identificat pe terasa cea mare de
la vest de platou. Nu are baze de piatră și apare ca o ușoară ridicătură de pământ de formă
rectangulară, cu latura de 16-17 m. În interior, un fag uriaș prăbușit a dislocat cu rădăcinile
sale o suprafață mare de chirpici. Nici un bloc de piatră nu se vede pe acea terasă și, după cât
de aplatizată este urma clădirii, este foarte puțin probabil să aibă în structura sa asize de
piatră, poate cel mult o temelie din piatră locală. Din acel punct vizibilitatea este foarte redusă,
existând deschidere numai spre întunecata și sălbatica vale a Prelucilor și spre abrupta Față a
Arieșului.
Nu am reușit să identific cel de-al doilea turn, semnalat de C. Daicoviciu pe versantul vestic
al Dealului Arieșului. În acea zonă, unde panta este mai blândă, se află o grupare de terase de
mari dimensiuni, alcătuind o așezare civilă compactă. Probabil pe una dintre acestea a fost
văzută urma unei clădiri, însă nici acolo nu am zărit nici un bloc de piatră, pe nici una dintre
terase. Și în acest caz, vizibilitatea era redusă, limitându-se la Valea Mică și versantul opus.
Prin urmare, ambele presupuse turnuri par să fi fost construcții civile. Amplasarea lor în
zone fără vizibilitate, pe versanți abrupți, deasupra unor văi întunecoase, cu vizibilitate doar
spre versantul opus, sugerează că nu aveau un rol strategic.
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Fig. 16. Pârâul
Prelucilor în dreptul
cetății de pe Vârful lui
Hulpe. În dreapta,
Dealul Arieșului

Nu am reușit să identific nici cele două turnuri marcate pe harta digitală Ro.A.D. v6.20,
unul pe Vârful lui Hulpe, altul pe Dealul Arieșului, ambele pe versanții dinspre Valea
Anineșului. Am cercetat coasta dinspre vale a Vârfului lui Hulpe pe o suprafață destul de
întinsă, dar este atât de abruptă, încât este exclus ca acolo să fi existat un turn. Aceeași pare
să fie situația și cu celălalt turn. Probabil este vorba de cele două turnuri presupuse de C.
Daicoviciu, unul pe Valea Mică, celălalt pe Valea Prelucilor, dar amplasate greșit.
Așadar nu avem elementele clasice ale unei fortificații dacice din zona capitalei: ziduri în
tehnica murus dacicus sau turnuri de pază cu bazele de piatră, construite în aceeași tehnică.
Aceste elemente ar fi fost de așteptat nu doar dacă terenul ar fi permis amplasarea lor, ci și
prin prisma altor doi factori. În primul rând, ca să încadrăm această cetate în tipul celor din
proximitatea capitalei, ar trebui să admitem că amenajările de pe Vârful lui Hulpe sunt
contemporane cu cele cu care sunt comparate, adică din vremea lui Burebista – dar nu avem
nici o dovadă că este așa: poate fi vorba de amenajări târzii, poate chiar din epoca lui Decebal,
când nu avem nici o certitudine că zidăria de tip elenistic mai reprezenta o modă. În al doilea
rând, ar trebui să admitem că proprietarul și-ar fi permis luxul unor asemenea cheltuieli, cu
extragerea, prelucrarea și transportul pietrei de carieră, pentru a-și etala puterea și
influența55. Așadar, absența zidăriei de tip elenistic poate spune mai multe decât ne-am fi
așteptat despre această cetate situată atât de aproape de capitală.
Pe de altă parte, ar fi eronat să luăm în calcul exclusiv platoul ca spațiu organizat sau
posibil fortificat, așa cum a procedat Dan Oltean. Versanții dealului sunt abrupți, mai cu seamă
cel sudic, însă muchiile dealului puteau fi folosite pentru a se ajunge pe platou, așa cum am
arătat mai sus. Dar toate cele trei căi de acces sunt barate de amenajări situate sub cota
platoului, așa încât mamelonul era izolat de jur împrejur, iar accesul în cetate era strict
controlat din toate direcțiile. Voi prezenta mai jos amenajările care controlează cele trei căi
de acces.

55

Pentru valoarea simbolică a construcțiilor cu zidărie de tip murus dacicus, v. Pupeză 2011, p. 151 și urm.
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a. Accesul pe muchia estică este blocat de o șa, de forma unui șanț adânc și lat, cu fundul
netezit. Ar putea fi vorba de o alveolare naturală valorificată de daci sau poate fi un șanț tăiat
de daci în panta dealului. Șanțul este lung de 30 m și lat de 6 m și izolează platoul de muchia
dealului, de care este delimitat printr-o ridicătură de pământ ce poate să ascundă rămășițele
unui turn. Despre existența unui val de pământ este greu de vorbit, dat fiind că alveolarea
desparte platoul de o muchie îngustă și la fel de îngustă este și marginea platoului în acest
punct. Diferența de nivel dintre această adâncitură și platou este de cca 6-7 m.

Fig. 17. Șaua ce barează
accesul pe muchia sudestică

b. Poteca ce urcă destul de domol din vale, de deasupra actualei cabane a Ocolului Silvic,
pe muchia vestică, este barată de o terasă antropogenă înainte de a ajunge pe platou.

Fig. 18. Amenajarea de pe
latura sud-vestică a cetății

Terasa este aproximativ rotundă și se prelungește spre est, îngustându-se. Ea acoperă
aproximativ jumătate din distanța dintre terasa menționată anterior și șaua ce blochează
accesul dinspre est. E posibil ca această netezire să fi tăiat întreaga latură a dealului, unind
cele două amenajări, dar să fi alunecat pe ultima porțiune. Diferența de nivel dintre această
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terasă și platou este, de asemenea, de 6-7 m, însă cu o înclinație mult mai accentuată decât
panta estică barată de șanțul pomenit anterior.
c. În sfârșit, principala cale de acces și cea mai facilă în același timp, cea dinspre nord, pe
muchia aproape orizontală ce leagă Vârful lui Hulpe de Comărnicel, este barată de o alveolare
pronunțată, mai largă decât cea de pe latura estică, cu un diametru de cca 20 m. Muchia, lungă
de cca 300 m, face legătura nu doar cu dealul învecinat, ci favorizează accesul și de pe
versantul estic al Vârfului lui Hulpe, presărat cu terase artificiale și ușor accesibil. Muchia
prezintă la tot pasul urme de amenajări, fiind întreruptă de mici terase și de movile. De o parte
și de alta a muchiei, sub nivelul acesteia, se găsesc mai multe terase antropogene. Șaua care
desparte muchia de platou face să crească diferența de nivel, oricum foarte mare, dintre
muchie și vârful dealului, care astăzi este de cca 35 m, pe o pantă cu înclinația de cca 35o.
Ca modalitate de fortificare, cetatea de pe Vârful lui Hulpe se apropie într-o anumită
măsură de cea de la Cucuiș-Dealul Golu. Aceasta din urmă este situată pe un deal cu trei laturi
abrupte și o a patra legată printr-o șa de un alt deal, care a fost amenajată de daci sub forma
unui șanț de apărare, dublat de un val construit în buza platoului. Platoul are aproape aceeași
lățime cu cel de pe Vârful lui Hulpe (26 m), însă este mult mai lung (94 m)56. Pe Vârful lui Hulpe
nu am identificat însă valuri de pământ, dar prezența lor nu este exclusă.
Așadar, accesul spre platou este barat din toate cele trei părți prin amenajări antice despre
care doar arheologii care vor desfășura săpături acolo, în viitor, vor putea spune mai multe.
Prin urmare, putem vorbi de fortificații, prima condiție pentru încadrarea Vârfului lui Hulpe în
categoria cetăților fiind îndeplinită.

Fig. 19. Șaua ce barează muchia nordică – secțiune topografică

56

Iaroslavschi, Roșu 1977, p. 84; Florea et al. 1995. Dan Oltean oferă din nou cifre greșite, susținând că
suprafața platoului de pe Dealul Golu este de 0,556 ha (Oltean 2012, p. 588), adică dublu cât în realitate.
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Fig. 20. Amenajări pe Vârful lui Hulpe: platoul (P), terasa mare (T) și amenajările care
controlează punctele de acces (a-c). Plan vectorizat, curbe de nivel la 25 m (ANCPI 1:5000)

Cea de-a doua este de asemenea îndeplinită, însă e nevoie de câteva precizări. Suprafața
foarte mică a platoului nu putea adăposti o garnizoană, ci doar o familie, care trebuie să fi fost
cea a nobilului. Dar, așa cum am arătat, este foarte plauzibil ca terasele inferioare să fie în
relație cu platoul din punctul de vedere al utilizării spațiului, multe cetăți din zonă oferind un
model favorabil în acest sens. Terasa mare de la est de platou, situată în jurul cotei 840, are o
suprafață triplă față de cea a platoului. Laturile sale sunt de 25 x 60 m, închizând un spațiu de
1500 mp. Clădirea situată pe această terasă, considerată turn de veghe de către Daicoviciu,
este de dimensiuni foarte mari, similare turnului nr. 2 de la Costești. Baza sa este un pătrat cu
latura de 16 m, iar suprastructura a fost cu siguranță din lemn. Suprafața de chirpici dislocată
de fagul dezrădăcinat arată că nu este vorba de un turn de piatră, cum afirma Daicoviciu. Putea
să constituie locuința celor apropiați căpeteniei, a familiei nobilului, un veritabil „palat”, pe
platou fiind situată, poate, doar o clădire „oficială”. Terasa și clădirea cea mare sunt, desigur,
vizibile de pe platou.
Pe de altă parte, prezența garnizoanei este inclusă de Glodariu ca o condiție deoarece el
vedea în aceste cetăți structuri eminamente militare – viziune care astăzi este mult nuanțată,
așa cum se va vedea mai jos57.
Cea de-a treia condiție este îndeplinită întru totul, în jurul cetății existând nu o singură
așezare civilă, ci mai multe aglomerări și o mulțime de gospodării răsfirate (v. mai jos cap. 10).
Așadar putem vorbi în acest stadiu al cercetărilor de o cetate pe Vârful lui Hulpe, cel puțin
prin prisma definiției lui I. Glodariu. Ar mai trebui adăugată analogia cu alte cetăți din arealul
57

Nici despre cetatea de la Piatra Roșie nu se poate spune că avea un caracter pur militar, așa cum
procedează Glodariu 1983, p. 103. Crișan 1977, p. 350 arată că la Piatra Roșie putem vorbi despre un somptuos
centru aristocratic, cu un inventar luxos, care doar sporadic, în vreme de război, se transforma într-un fort militar.
Aceeași pare să fie situația și pe Vârful lui Hulpe. V. și Florea 2011, p. 158.
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capitalei în ce privește alegerea locului, relația cu peisajul și organizarea teritoriului adiacent.
Poziția pe un vârf izolat, sub forma unei acropole, terasarea dealului și organizarea pe
verticală, care sugerează o ierarhizare în raport cu vârful, precum și legătura directă cu
așezarea compactă de pe Comărnicel vădesc un tipar pe care îl recunoaștem și la alte cetăți.
De asemenea, alegerea unui vârf dominat de înălțimi mai mari, care să îl protejeze de vânturile
puternice, este un tipar curent în spațiul dacic montan. Nu trebuie exclusă nici existența unui
templu undeva în apropierea cetății, așa cum ar sugera-o analogia cu celelalte cetăți din zonă.
9. Materiale arheologice
Răscolirile de diverse naturi au scos la iveală cantități mari de lipitură (chirpici) de la
construcții dacice, unele fragmente fiind complet înnegrite. Fragmentele ceramice, atât roșii,
cât și cenușii, care pot fi văzute în cantitate mare la suprafața solului, provin doar de la vase
lucrate la roată, cel mai adesea având pastă fină. Unele vase roșii cu pereți subțiri ar putea fi
importuri romane. Printre cele câteva cioburi pe care le-am fotografiat se remarcă un fund de
vas inelar de la un vas cenușiu. Am identificat și câteva bucăți de râșnițe din tuf vulcanic,
precum și bucăți de zgură. Câteva bucăți de piatră locală, vizibile la suprafață, aproape perfect
cubice, puteau să fi avut o funcționalitate aparte – dacă nu cumva este un simplu joc al naturii.
Nu mi-am propus o analiză detaliată a acestui material, deoarece nu am competența necesară
și nici nu am cules materialele de la fața locului.
În excursia sa din 1988, Cornelius Ionescu a identificat pe platou, pe marginile gropilor de
căutători, „cioburi de ceramică de toate felurile, roșie, neagră, mai groasă, mai subțire, unele
de o finețe remarcabilă, probabil din import, de factură italică, o margine de pahar de sticlă,
ce avea încrustat un fir metalic, poate un fel de armătură în jurul buzei. Cuie de fier aflate întro stare avansată de degradare …”58. Probabil unele materiale văzute acum câteva decenii au
dispărut între timp, fie luate de căutători, fie răscolite sau împrăștiate.
Localnicul Ion Ciucurescu, care a lucrat la exploatările forestiere de pe deal, mi-a relatat
că în groapa săpată pentru implantarea „capului mort” al instalației cu cablu au fost găsite
vreo patru „pioneze” mari, de fier, cu capul cât podul palmei și piciorul scurt. Punctul este
situat în marginea vestică a platoului și sugerează existența unei structuri de lemn în acel loc.
Piciorul scurt și floarea de mari dimensiuni arată că e vorba de ținte mai degrabă decorative
decât cu rol utilitar. Din păcate, nu se știe unde au ajuns aceste piese.
Tot din relatările localnicilor am aflat că în marginea platoului se afla alunecat, într-o
vreme, un fel de baros ruginit, greu de cca 10 kg, cu siguranță antic, după spusele lor.
Nu se pot trage concluzii pertinente în baza unor informații atât de sumare, însă se poate
întrevedea faptul că pe platoul de pe Vârful lui Hulpe a existat o locuire bogată, probabil de
tip aristocratic. Ceramica fină, sticla, importurile, chiar și țintele metalice arată că nu este
vorba de o gospodărie obișnuită. Construcția de pe platou a fost probabil din lemn. Nu se
poate vorbi de un simplu turn de pază. Dacă a fost într-adevăr un turn, acesta trebuie să fi fost
utilizat și ca reședință a unui personaj bogat. Nu se poate admite o locuire modestă sau

58

Ionescu 2010.
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temporară pe baza puținătății gropilor de căutători, așa cum susține Dan Oltean, acest
argument neavând nici o valoare arheologică.

Fig. 21. Ceramică de pe platoul dealului Vârful lui Hulpe (a-c, e) și de pe una dintre terasele din
apropierea platoului (d)
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10. Locuirea civilă din arealul cetății
Poziționarea cetății de pe Vârful lui Hulpe în partea superioară a Văii Anineșului trebuie
interpretată prin prisma relațiilor pe care acest punct le avea cu restul zonei. Cercetările făcute
de C. și H. Daicoviciu au relevat urme de locuire dacică pe numeroasele terase înalte de pe
cursul inferior al apei Anineșului, precum și pe cele de pe versanții Dealului Arieșului. Însă nici
această zonă nu este una clar delimitată sau izolată, locuirea civilă extinzându-se mult spre
sud, spre Valea Grădiștii, pe dealul Grădiștii și pe Fețele Albe, unde se află cel mai sofisticat
cartier rezidențial dacic descoperit până în prezent, precum și spre vest, în zona Vârtoape-Sub
Cununi și pe versanții Văii Rele. Este practic imposibil de delimitat o zonă clară, locuirea dacică
acoperind suprafețe întinse sub forma unor gospodării izolate sau a unor grupuri mici de
gospodării. Pe lângă gospodăriile risipite din arealul cetății, există și câteva grupuri de terase
ce merită o atenție aparte.
10.1.
Locuirea de pe Vârful lui Hulpe
Dealul Vârful lui Hulpe este acoperit de terase antropice pe coasta sa estică, însă tocmai
acea zonă a fost tăiată de drumul forestier, care a distrus complet sau parțial mai multe terase.
Totuși, se poate aprecia că au existat cel puțin 20 de terase, de dimensiuni mici și medii, de la
poale până sub platou.
Nu mai mult de 3-4 terase au fost tăiate în coasta dealului înspre Pârâul Prelucilor, cea
mai mare dintre acestea aflându-se chiar sub platou și fiind ocupată de o construcție de mari
dimensiuni, așa cum am arătat mai sus. Sub această mare terasă se găsește alta mai mică, în
care căutătorii au săpat o groapă. În marginea gropii se pot vedea fragmente ceramice din
pastă fină, lucrate la roată (fig. 21/d).

Fig. 22. Fag dezrădăcinat, cu
bucăți de chirpici, în
interiorul clădirii de pe
terasa mare din așezarea de
pe Vârful lui Hulpe

Câteva terase întinse se află pe coasta sudică a dealului, chiar la poale, deasupra actualei
cabane forestiere. Conform declarațiilor sătenilor, lucrările de defrișare și plantare de puieți
de conifere au scos la iveală ceramică și obiecte din fier.
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Terasele din jurul cetății de pe Dealul lui Hulpe, organizate pe mai multe „etaje” în
preajma reședinței seniorului, erau ocupate probabil de cei care îi erau apropiați acestuia sau
aveau un statut superior. Situația este analogă cu cea de la alte cetăți dacice din zona
capitalei59.
10.2.
Așezarea compactă de la Pădini (Fața Cetei)60
Așezarea de la Pădini este una dintre cele mai importante așezări dacice, a doua ca
întindere după cea de pe Dealul Grădiștii. Se află situată pe versantul sud-estic al dealului
Comărnicelul, la nord-est de Vârful lui Hulpe, iar terasele sale se întind spre vale până aproape
de apa Arieșului. Cum am arătat mai sus, în literatura de specialitate este cunoscută drept
„așezarea civilă de la Fața Cetei”, dar toponimul este greșit, dealul Ceata fiind situat mult mai
la nord. Din pricina acestei confuzii, așezarea a fost localizată greșit pe Ceata de către I.
Glodariu, care nu a fost la fața locului, așa cum am arătat mai sus. În realitate așezarea este
foarte aproape de cetate, fiind vizibilă în întregime de pe platoul acesteia, iar distanța dintre
cele două putea fi parcursă pe jos într-un sfert de oră.
În ciuda importanței sale, ea nu a fost niciodată cercetată sistematic, singurele intervenții
constituindu-le două sondaje efectuate în anul 1958 de H. Daicoviciu. Din puținele informații
publicate, știm că este alcătuită din cel puțin 40-50 de terase antropice, unele lungi de 100200 m, tăiate în coasta dealului și amenajate pe 4 sau 5 „etaje”61. Sondajele au scos la
suprafață urme de arsură, bucăți de lipitură cu urme de paie și nuiele (una dintre ele cu urma
unui stâlp de lemn de cca 10 cm în diametru), fragmente ceramice roșii (unele de la vase de
provizii), un fragment de ceramică pictată (pictură brun-roșcată pe angobă gălbuie). Tot de pe
aceste terase provine o descoperire întâmplătoare constând într-un obiect masiv de fier, de
utilizare necunoscută62, un fel de trepied metalic, precum și o râșniță fragmentară din piatră63.
Prezența ceramicii pictate atestă o locuire cu pretenții, aceste obiecte de lux fiind găsite, până
acum, doar în așezările de pe Dealul Grădiștii, Fețele Albe și Meleia și, posibil, la CosteștiCetățuie64. Așezarea a fost pusă în legătură cu resursele microzonei (minereuri de fier) și,
desigur, cu cetatea de pe Vârful lui Hulpe65.
Nu există descrieri, planuri, fotografii sau alte materiale în publicațiile de specialitate care
să ne lămurească cu privire la structura acestei așezări și la relația sa cu alte puncte locuite din
zonă. Se consideră îndeobște că trebuie să fi existat o legătură între această așezare și cetatea
de pe Vârful lui Hulpe.

59

Pentru semnificația organizării spațiului pe verticală în jurul unui centru fortificat, v. Pupeză 2011, p. 152.
Acestei așezări îi voi dedica un studiu aparte.
61
Daicoviciu 1964, p. 119.
62
Daicoviciu et al. 1961, p. 317.
63
Daicoviciu 1964, p. 119.
64
Florea 1998, p. 146-150.
65
Daicoviciu et al. 1989, p. 208.
60

152

Aurora PEȚAN, Cetatea dacică de pe Vârful lui Hulpe
______________________________________________________________________________

Fig. 23. Amplasarea așezării civile de la Pădini (Comărnicelul Cetei)

Dan Oltean a încercat să evalueze dimensiunile și tipul de locuire din așezare. El a efectuat
o ridicare topografică cu ajutorul GPS-ului și a afirmat că acolo nu există decât 24 de terase66.
În interpretarea sa, așezarea este una de refugiu, amenajată în mare grabă în anul 101, în
timpul primului război cu romanii, pentru a adăposti aristocrația dacică necombatantă de la
Sarmizegetusa Regia și Fețele Albe (femei, bătrâni, copii). Argumentele sale sunt: absența
zidurilor de susținere a teraselor, absența blocurilor de calcar sau andezit de la construcții,
lipsa conductelor ceramice pentru aducțiune a apei la locuințe, absența țiglelor și a
cărămizilor. Toate acestea, spune, Oltean, arată că e vorba de o amenajare în grabă, care a
constat în simpla nivelare a terenului și construirea unor locuințe de pământ. În plus, spune
el, numărul mic al gropilor făcute de căutătorii de comori arată că în așezare nu au existat
ateliere de nici un fel, iar locuitorii nu dispuneau de unelte. Poziția dosită a acestei așezări ar
pleda, susține el, tot în sensul unei așezări de refugiu, care ar fi fost apărată de turnul de pe
Vârful lui Hulpe și de fortificația de pământ de pe Prisaca. Mai mult, el face și un calcul și ajunge
la concluzia că așezarea era locuită de 430 de oameni67.
Am prezentat pe larg opiniile lui Dan Oltean pentru că este singurul care s-a ocupat de
această așezare. Trebuie însă arătat că nimic nu se susține din ce afirmă el. Nu se poate afirma
că în așezare nu există conducte de apă, țigle sau cărămizi, câtă vreme nu s-au făcut săpături
arheologice. Terasele sunt acoperite cu un strat de humus provenit de la pădurile seculare, iar
eroziunea pe terase este aproape inexistentă, exceptând marginile unora dintre acestea.
Stratul dacic nu este la suprafață, iar conductele, în orice caz, se îngropau la adâncime, pentru

66
67

Oltean 2012, p. 615-616.
Oltean 2012, p. 616-617.
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a fi ferite de îngheț, așa încât este ilogic să se afirme că acestea sunt absente doar în baza
observării vizuale a suprafeței terenului.

Fig. 24. Vârful lui Hulpe
și Comărnicelul, vedere
spre nord. Modelare 3D
după plan digital (curbe
de nivel la 25 m,
vectorizate după plan
1:5000 ANCPI)

Absența zidurilor de susținere a teraselor nu poate pleda în favoarea caracterului
temporar al așezării, deoarece, cu excepția celor 5 terase de la Fețele Albe, în nici o așezare
nu se găsesc astfel de ziduri, nici măcar în marea așezare de pe Dealul Grădiștii. Absența
blocurilor de calcar sau de andezit de la baza sau din structura construcțiilor de asemenea nu
este un argument, pentru că putea fi utilizată piatra locală, la fel ca în multe alte așezări dacice,
fără ca asta să însemne că locuințele au fost făcute în grabă. Numărul mic de gropi făcute de
căutătorii de comori nu poate fi utilizat ca indicator al absenței atelierelor sau a uneltelor din
gospodării, motivele pentru care braconierii nu au devastat această zonă putând fi numeroase
(de la adâncimea la care se află metalele la posibilitatea de discriminare a tipului de metal cu
ajutorul detectorului, la preferința pentru zone mai bine „cotate” sau la simpla întâmplare).
În plus, așa cum se va vedea mai jos, amenajările din timpul exploatărilor forestiere au scos la
suprafață lupe de fier, care arată existența de activități metalurgice în așezare. Caracterizarea
poziției așezării drept „ascunsă, dosită” de către Oltean arată o viziune care nu ține cont de
criteriile vremii respective. Așezarea se afla pe Valea Anineșului, afluent principal al Văii
Grădiștii, cu nimic mai ascunsă decât cea de la Fețele Albe sau cea de pe Dealul Grădiștii. În
sfârșit, trebuie subliniat că amenajarea unei astfel de așezări compacte solicită un efort uriaș
și mult timp. Ca și astăzi, în trecut dealul era cu siguranță împădurit. A fost necesară defrișarea
unor suprafețe întinse, dezrădăcinări, apoi excavarea a mii de tone de pământ și piatră,
evident cu mijloace manuale, pentru tăierea zecilor de terase în coasta dealului și stabilizarea
taluzurilor. Abia după efectuarea acestor operațiuni au putut fi construite gospodăriile. Nu se
poate vorbi de amenajarea în grabă, într-un singur an sau sezon, a acestei așezări.
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Fig. 25. Terasă antropogenă din așezarea dacică de la Pădini

În ce privește numărul și dimensiunile teraselor, în baza cărora Dan Oltean a făcut calculul
populației așezării, cele câteva deplasări pe care le-am făcut la fața locului și măsurătorile cu
GPS-ul m-au convins că aceste date nu sunt corecte: numărul teraselor este în jur de 40,
aproape de estimarea lui H. Daicoviciu. Terasele sunt amenajate pe trei interfluvii de torenți,
formând adevărate „cartiere”. Dimensiunile acestora sunt adesea greșite la Dan Oltean. De
pildă, cea mai nordică terasă din așezare, situată la altitudinea medie de 980 m, și care este și
cea mai mare, are, conform lui Oltean, 1,9 ha68. Măsurătorile mele arată că această terasă are
o suprafață de 0,47 ha, adică de 4 ori mai mică. De altfel, este greu de imaginat o suprafață
perfect plană de aproape 2 ha tăiată în coasta dealului, chiar în punctul în care versantul
devine abrupt, această terasă fiind situată la limita superioară a așezării. În concluzie, toate
datele oferite de Dan Oltean trebuie verificate.
În opinia mea, nu se poate face o evaluare a populației fără a avea ca bază de calcul câteva
terase complet cercetate: puteau exista locuințe cu etaj, care să adăpostească un număr mai
mare de locatari, așa cum puteau exista terase fără construcții, folosite ca spații publice sau
terenuri cultivabile. Pe mai multe terase se pot identifica movile bine conturate cu
diametre/laturi de dimensiuni apreciabile, care ascund, probabil, locuințe de mari dimensiuni.
Însă câtă vreme nu știm absolut nimic despre organizarea locuirii pe aceste terase, este lipsit
de sens să facem presupuneri.
Cu siguranță exista o strânsă legătură între această așezare și cetate. Cele două dealuri
sunt despărțite doar de șaua nordică, lungă de cca 300 m, iar până la prima terasă din așezare
se mai urcă încă pe atâta. Din cetate exista o foarte bună vizibilitate spre întreaga așezare. De
altfel, Vârful lui Hulpe este, din punct de vedere geologic, o prelungire a Comărnicelului.
68

Oltean 2012, fig. i.c. 75.
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Fig. 26. Versantul sud-estic al Comărnicelului, pe care se află așezarea de la Pădini, văzut de pe
platoul cetății de pe Vârful lui Hulpe

10.3.
Așezările de pe cursul superior al Văii Anineșului
Un grup compact de terase întinse se găsește pe Dosul Arieșului, adică pe versantul vestic
al acestui deal. Aici panta este blândă și a permis amenajarea unor terase largi în treimea
superioară a dealului. Pe acest versant se situează limita geologică a carstului de la Grădiștea
de Munte; partea inferioară a versantului, până în Valea Mică, este constituită în mare parte
din stâncărie. Nu am evaluat numărul teraselor, această așezare urmând să beneficieze de o
atenție aparte în viitor. Pe celălalt mal al Văii Mici se află un alt grup de terase, în locul numit
„Fața Plopului”, despre care am aflat de la localnici. Tot ei mi-au semnalat o grupare de terase
pe Dealul Strâmbu, pe malul drept al pârâului omonim, și o alta pe malul drept al pârâului
Gârbavu.

Fig. 27. Terasa antropogenă în așezarea dacică de pe Dealul Arieșului
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10.4. Așezările de pe cursul inferior al Văii Anineșului
Deși situate la o distanță de 3-4 km (în linie dreaptă) de Vârful lui Hulpe, așezările de pe
segmentul inferior al Văii Anineșului trebuie menționate, deoarece aparțin aceluiași areal, cel
puțin cele de pe malul drept al văii. Cele de pe malul stâng, răsfirate pe Dealul Grădiștii, par să
intre în zona directă de „influență” a Sarmizegetusei, împreună cu așezarea de pe Fețele Albe.
Desigur, aceste observații sunt speculative și au la bază doar segmentarea reliefului. Cea mai
importantă zonă este reprezentată de cea de la Sub Cununi, situată deasupra văii, alcătuită
dintr-o succesiune de terase amenajate în coasta versantului, unde și astăzi arăturile scot la
iveală fragmente de ceramică dacică și bucăți consistente de chirpici69. Această mică așezare
se învecinează cu carstul de la Grădiștea de Munte, reprezentat în primul rând prin dealul
Vârtoapelor, în care se află mai multe peșteri cu urme de locuire din vremea dacilor.
Pe lângă urmele dacice, la Sub Cununi s-au semnalat vestigii și artefacte de epocă romană,
care atestă importanța deosebită a acestui loc după anul 106, însă, din păcate, nu s-au făcut
niciodată cercetări arheologice pentru a se lămuri natura/funcționalitatea structurilor
romane. Acest punct a avut o semnificație deosebită pentru romani multe decenii după
cucerire, dat fiind că doi guvernatori ai Daciei au pus inscripții votive în acest loc70. S-au găsit
monede romane, ceramică, țigle, cărămizi, dar și urme de construcții de piatră cu mortar71.
Locul a fost identificat de unii cercetători cu anticul Ranisstorum72.

Fig. 28. Terasă la Sub Cununi, vedere spre nord-est, spre Cornul Pietrii

69

Observație personală la fața locului, martie 2015.
IDR III/3, p. 275-276, nr. 275 și 276.
71
Daicoviciu et al. 1989, p. 206-207. V. și mai jos cap. 11.2 și 12.2.
72
Glodariu 1981.
70
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Tot pe malul drept al cursului inferior al Anineșului sunt amintite grupuri de terase pe
Platoul Vârtoapelor și la poalele Dealului Vârtoape, precum și peșteri cu urme dacice73. O
mențiune aparte merită Dealul lui Cocoș, situat la nord-vest de platoul de la Sub Cununi, la
poalele căruia sunt semnalate resturile unei conducte dacice74. Locuirea se extinde spre nordvest, ocupând ambii versanți ai Văii Rele, însă mă limitez la Dealul Vârtoapelor pentru definirea
ariei de locuire din preajma cetății de pe Vârful lui Hulpe.
Așezările de pe malul stâng al cursului inferior al Anineșului ocupă în principal Dealul
Muncelului și par să se racordeze, cel puțin din perspectiva structurii reliefului, aceleiași axe
pe care se află situată așezarea de pe Fețele Albe, gravitând în jurul capitalei. Din acest motiv,
am decis să nu insist asupra acestui segment. Evident, este practic imposibil de determinat
dacă locuirea din acest areal era controlată direct de Sarmizegetusa sau intra în „jurisdicția”
cetății de pe Vârful lui Hulpe.
10.5.
Așezări risipite / gospodării izolate
Perieghezele din anii ’50-60 au consemnat existența mai multor gospodării izolate sau
grupuri de gospodării identificate prin intermediul descoperirilor de ceramică. S-au semnalat
astfel de puncte în Lunca Nastii, situată în fața confluenței Pârâului Prelucilor cu Valea
Anineșului, la vărsarea Văii Mici în Valea Anineșului, la vărsarea Gârbavului în Valea Anineșului,
în curțile și pe ogoarele mai multor gospodării moderne din zonă, dar și pe Curmătura
Comărnicelului75. De altfel, localnicii susțin că practic în toate gospodăriile actuale arăturile de
primăvară scot la suprafață ceramică. Casele moderne au fost ridicate cel mai adesea pe vechi
terase amenajate de daci, numărul acestor amenajări antice fiind mare de o parte și de alta a
Văii Anineșului, și în special pe malul stâng al acesteia. Nu mi-am propus să identific și să
consemnez pe o hartă toate punctele cu urme dacice ale unor gospodării izolate, aceasta fiind
o întreprindere care depășește aria de interes a studiului de față. Din acest motiv, am notat
doar grupurile de mai multe terase, cu terase de mari dimensiuni sau cu descoperiri mai
importante (fig. 21).
Se poate vorbi, așadar, de o mare densitate de locuire pe Valea Anineșului, atât pe
terasele înalte ale râului, cât și pe dealurile situate de o parte și de alta a văii și pe văile unora
dintre afluenții Anineșului. Trebuie ținut seama de faptul că cercetările sunt foarte la început
și că nu s-au făcut săpături arheologice în nici un punct ce pe Valea Anineșului. Probabil mare
parte a acestor gospodării dacice erau „arondate” cetății de pe Vârful lui Hulpe, însă este
practic imposibil de stabilit care erau limitele în interiorul cărora această cetate își exercita
influența. Cursul superior al Anineșului putea fi în „jurisdicția” sa, dar nu știm dacă și cel
inferior, ce pare orientat pe axa Sarmizegetusei. În stadiul actual al cercetării, extrem de
incipient, este riscantă orice speculație suplimentară cu privire la raportul dintre cetate și
așezările din jurul ei.
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Daicoviciu et al. 1953, p. 187-189.
Daicoviciu et al. 1989, p. 206-207.
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Daicoviciu, Ferenczi 1951, p. 45-46.
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Fig. 29. Principalele așezări /grupuri de terase de pe Valea Anineșului. Poziționarea și dimensiunile sunt aproximative
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11. Tezaure, depozite și descoperiri izolate pe Valea Anineșului
11.1.
Tezaurul monetar din punctul „Râpa cu Galbeni”
În 1802-1803 s-a descoperit un tezaur de monede de aur de tip lysimachos pe muntele
„Ceata”, în locul numit „La Dealul Anineșului”. Detalii despre această descoperire se găsesc
într-un raport al fiscului austriac, rezumat de S. Jakó76. Este vorba de un tezaur găsit în trei
tranșe, în toamna și iarna anului 1802 și în primăvara anului 1803, de către Arimie Popa din
Ocolișul Mic, în urma unei descoperirii întâmplătoare a fiului său, care se afla cu porcii în acea
zonă împreună cu fiul preotului din Vâlcelele Bune. După această descoperire, mai mulți săteni
se duc în zonă și găsesc câte 1-2 monede de aur, pe care le vând. În urma unui denunț,
informațiile ajung la oficialități, iar procuratorul fiscal Paul Török cere să fie dus la locul
descoperirii. În vara anului 1803, preotul din Vâlcelele Bune, Gheorghe Popa, se duce să caute
o peșteră cu comori semnalată cu aproape trei decenii înainte de un țăran din Chitid, și care
s-ar fi aflat în apropierea cetății celei mari de la Grădiștea Muncelului. Jakó observă că
expediția lui Gheorghe Popa la Grădiște nu poate fi întâmplătoare, dat fiind că survine la scurtă
vreme după descoperirea tezaurului de către Arimie Popa, și că, prin urmare, e posibil ca și
acesta din urmă să fi descoperit monedele la Grădiște, nu pe Ceata77. Lucian Muntean, preia
ideea și susține, la rândul său, că tezaurul descoperit în 3 tranșe de Arimie Popa nu provine
din zona Anineșului, ci de la Grădiște, iar între monede se aflau și kosoni78. Astfel, este eliminat
din discuție Dealul Arieșului/Anineșului ca loc de descoperire a tezaurului.
Cu toate acestea, trebuie semnalat, pe de o parte, că sunt consemnate mai multe
descoperiri de monede de aur în acea zonă, de câte 1-2 exemplare, pe lângă cele 3 loturi
scoase de Arimie Popa, și nu putem avea certitudinea că toți autorii descoperirilor au mințit
cu privire la locul în care au găsit monedele. Pe de altă parte, numele „Râpa cu Galbeni” este
vechi și pare să corespundă, din punct de vedere topografic, cel puțin în linii mari, locului
indicat de Arimie Popa. Râpa cu Galbeni este un toponim cunoscut de bătrânii din zonă și
desemnează un punct situat pe versantul vestic al Dealului Arieșului, deasupra locului de
confluență a două dintre izvoarele Văii Mici. Sătenii în vârstă știu că numele acestei râpe se
trage de la descoperirea unui tezaur de monede vechi de aur. Prin urmare, nu se poate exclude
cu totul ideea că informațiile lui Arimie Popa erau, cel puțin în parte, corecte.
11.2.
Tezaurul monetar de la Sub Cununi
În anul 1847, M. Ackner, a făcut săpături la Sub Cununi, unde se semnalaseră construcții
din piatră cu mortar, ceramică romană, țigle, cărămizi, dar și două inscripții79. Aici, la îndemnul
unui sătean, a săpat în pădure și a găsit un vas cu peste 500 de denari republicani și imperiali,
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Jakó 1966, p. 107-108.
Jako 1966, p. 108, n. 16.
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Muntean 2004, p. 10 și urm.
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Neigebaur 1851, p. 96-97; pentru cele două inscripții v. IDR III/3, nr. 275 și 276.
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de la Caesar până la Traian, acesta din urmă fără epitetul Dacicus. Cele mai numeroase piese
sunt de la Titus, Domițian și Nerva80.
11.3.
Depozitul de piese din punctul „Râpa cu Galbeni”
În aceeași zonă în care s-a descoperit tezaurul de monede de aur, la Râpa cu Galbeni, a
avut loc recent o a doua descoperire, ce a constat dintr-un lot de piese metalice compus din
câteva arme (o sabie, un vârf de lance) și mai multe unelte utilizate în diverse ocupații și
meșteșuguri (dălți, foarfeci, nicovală de bijutier, cuțite, piroane, topor, sapă, cute, brăzdar de
plug ș.a). Piesele au fost ascunse într-o crăpătură a stâncii și au fost descoperite în urma
activității căutătorilor de comori de după 1990. Au fost donate Muzeului Banatului Montan
din Reșița și au beneficiat de publicare în 200181. Ascunderea lor în Valea Mică arată că au
aparținut locuitorilor din așezarea de pe Dosul Arieșului sau, mai puțin probabil, celor din
așezarea de la Pădini.
11.4.
Depozitul de piese din punctul „La Strâmbu”
O altă descoperire interesantă se leagă de Dealul Strâmbu, la ale cărui poale s-a găsit, în
anul 1958, un depozit de piese metalice, care au ajuns la Muzeul din Sebeș. Depozitul a fost
publicat de două ori82 și conține o armă (un vârf de lance), mai multe unelte agricole, de
dulgherie și de prelucrat piatra (fiare și cuțite de plug, săpoaie, seceri, coase, tesle, dălți, un
sfredel/ciocane, o secure) și un obiect de uz casnic (o furculiță de mari dimensiuni pentru
servit carnea). Aceasta din urmă are 5 dinți, dintre care cei laterali sunt în acoladă, iar tija este
decorată în torsadă. Este o piesă ce sugerează un statut aparte al proprietarului83.
Au existat discuții cu privire la locul în care a fost descoperit depozitul. I. Berciu și Al. Popa,
cei dintâi care publică piesele, susțin că au fost găsite „pe o terasă a muntelui Strâmbu, din
apropierea cetății de la Grădiștea Muncelului”84. I.H. Crișan îi contrazice, susținând că nu există
un munte Strâmbu în apropierea capitalei dacilor, ci doar o vale85. La fel susține și H.
Daicoviciu, adăugând că depozitul a fost găsit la gura pârâului Strâmbu86. I. Ferenczi
contraargumentează, arătând că există chiar două dealuri cu acest nume în Munții Orăștiei:
primul se află pe Valea Anineșului și este situat între Vârful lui Hulpe și dealul Gârbavul, iar al
doilea la cca 5 km în linie dreaptă SSV de porțiunea dominantă a dealului Rudelor 87, adică la
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Ackner 1856, p. 99.
Iaroslavschi, Bozu 2001.
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Berciu, Popa 1963; Crișan 1965.
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Berciu, Popa 1963, p. 152, fig. 2/7 și 154. Despre acest tip de piese v. Florea 2014, care citează și piesa
descoperită la Grădiștea de Munte, dar susține că provine de la Căpâlna, urmându-i pe I. Glodariu și V. Moga.
După imagini și descrieri este vorba de una și aceeași piesă, publicată în 1963 ca făcând parte din depozitul de
pe dealul Strâmbu
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sud de Sarmizegetusa Regia, în apropiere de muntele Jigoru. De asemea, există două pâraie
cu acest nume: primul este afluent de dreapta al Văii Anineșului, iar cel de-al doilea, care
izvorăște de sub vârful Jigorului, se varsă în Valea Jigureasa. Ferenczi înclină să creadă că
depozitul provine din cel de-al doilea loc menționat, adică de pe dealul Strâmbu de pe valea
Streiului superior.
Problema este mult mai simplă, deoarece I.H. Crișan oferă detalii clare cu privire la locul
descoperirii: este vorba de punctul „La Strâmbu”, unde s-a construit o cabană88. Localnicii
numesc astfel o poiană mică de pe Valea Anineșului, situată chiar la gura râului Strâmbu, între
dealurile Strâmbu, Muchia Goală și Vârful lui Hulpe, racordată mai degrabă la cel din urmă.
Acolo a fost construită o cabană pentru adăpostirea muncitorilor forestieri, ale cărei ruine se
mai văd astăzi. Tot în acea zonă se afla capătul căii ferate forestiere pe care se transporta
lemnul de pe Valea Anineșului. H. Daicoviciu spunea că drumul dacic de pe așezarea de pe
Comărnicelul Cetei a fost distrus în 1958, când s-a amenajat șleaul pe care se trăgeau buștenii
la vale. Cabana a fost construită în același an, când probabil a debutat exploatarea forestieră,
deci toate indiciile confirmă că este vorba de acest loc (v. fig. 8 și 10).
H. Daicoviciu susține că piesele au aparținut unui locuitor din marea așezare civilă din
apropiere. Există însă terase amenajate de daci și mult mai aproape, atât pe Vârful lui Hulpe,
cât și pe dealul Strâmbu. Totuși, e mult mai plauzibil ca piesele să provină dintr-o locuință
situată chiar în acel luminiș de pe malul apei, dat fiind că au fost găsite la o adâncime mică, la
doar 25 cm, deci ar fi vorba mai degrabă de inventarul unei locuințe decât de un depozit 89.
Locul este deosebit de bine poziționat, având vizibilitate atât spre cetate, cât și spre așezarea
civilă de la Pădini, așa încât o investigație arheologică în acest punct ar fi de dorit.
11.5.
Alte descoperiri
Atât C. Daicoviciu90, cât și Dan Oltean91 menționează existența unor blocuri de andezit în
așezarea de pe Dosul Arieșului, dar în absența unor fotografii, desene sau cel puțin descrieri
amănunțite, este dificil de luat în calcul aceste informații. Oltean susține că andezitul era
folosit doar la temple și presupune că trebuie să fi existat un templu și pe Dealul Arieșului.
Presupunerea este, desigur, eronată, existând și exemple de piese de andezit folosite în alte
scopuri92.
Conform declarațiilor localnicilor, la poalele dealului Vârful lui Hulpe, în Valea Prelucilor,
în perioada exploatărilor forestiere, când s-a amenajat un zăgaz pentru transportul buștenilor,
săpăturile în maluri au scos la suprafață 4-5 monede vechi, din alt metal decât aurul, despre
care însă nu am reușit să aflu mai multe detalii. Este însă evident că au fost ascunse în acel loc,
în malul pârâului, poate împreună cu alte monede sau obiecte despre care nu avem știință.
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Crișan 1965, p. 213.
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Daicoviciu, Ferenczi 1951, p. 45-46. Piatra a fost dusă la muzeul din Cluj-Napoca.
91
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Pe lângă fragmente ceramice scoase de căutătorii de comori, am văzut și o bucată de fier
pe una dintre terasele de pe Dealul Arieșului, aruncată lângă o groapă. În așezarea de la Pădini
am văzut 3 lupe de fier scoase la suprafață în urma săpării, acum câteva decenii, a șanțului ce
traversează toată așezarea, care transporta apă din Valea Cetei în Pârâul Prelucilor, la zăgazul
amintit mai sus. Prezența acestor lupe în așezare sugerează existența unor cuptoare de redus
minereu sau/și a unor ateliere metalurgice, contrar celor afirmate de Dan Oltean. De altfel,
așa cum se va vedea mai jos, pe Valea Anineșului exista în vremea dacilor o importantă
exploatare de fier.

a.
b.
Fig. 30. a). Bucată dintr-o piesă de fier din așezarea dacică de pe Dealul Arieșului; b). Lupe de
fier din așezarea dacică de la Pădini

12.
Factori determinanți ai amplasării cetății pe Vârful lui Hulpe
Nu putem trece peste întrebarea legată de motivul pentru care tocmai pe acel mamelon
a luat ființă o cetate. Apropierea capitalei nu este un argument suficient și doar o examinare
a condițiilor oferite de peisaj și resurse ne poate sugera un răspuns, și acela provizoriu. Un
răspuns clar nu vom putea primi decât de la arheologii viitorului, care vor cerceta această
enigmatică cetate.
12.1.
Factorul strategic
Toți istoricii citați mai sus susțin că cetatea de pe Vârful lui Hulpe a fost edificată în acel
loc pentru a bloca o pătrundere dinspre Valea Sibișelului spre Sarmizegetusa Regia. Această
afirmație nu se bazează pe o evaluare a geografiei zonei, ci a luat naștere din aplicarea unui
tipar adesea enunțat de C. Daicoviciu și de cei de după el, acela al existenței unei „centuri” de
cetăți în jurul capitalei, care ar fi fost concepută și pusă în practică pentru a apăra cetatea cea
mare. Astfel, dacă cetatea de pe Bănița apăra capitala în fața unei pătrunderi dinspre sud,
Căpâlna o apăra dinspre nord-est, Piatra Roșie dinspre sud-vest, iar cea de pe Vârful lui Hulpe
trebuia să o apere dinspre nord-est. Până și așezarea civilă de la Fețele Albe a fost considerată
inițial cetate, care, pornind de la aceeași idee preconcepută, ar fi apărat Sarmizegetusa în fața
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unui atac dinspre nord, împreună cu cetatea de pe Vârful lui Hulpe și cu cea, inexistentă, de
pe Ceata93; abia după începerea cercetărilor sistematice s-a dovedit că este vorba de o așezare
civilă.
Trebuie subliniat de la început că cetatea de pe Vârful lui Hulpe are vizibilitate redusă,
fiind înconjurată din toate celelalte părți de dealuri mai înalte: la nord de Comărnicel (1151
m), la est de Strâmbu (1093 m) și Nederu (997 m), la sud-est de Gârbavu (1045 m), la vest de
dealul Anineșului. Este o poziție tipică pentru o cetate dacică, dominată de culmi mai înalte,
care o protejează climateric, dar care o fac vulnerabilă în fața unui atac. În același fel este
amplasată și capitala Sarmizegetusa Regia, pe Dealul Grădiștii, sub mai înaltul Muncel, poziție
care probabil a înlesnit cucerirea sa. O poziție la fel de protejată este cea a cetății Piatra Roșie.

Fig. 31. Intersecțiile ariei de vizibilitate a cetății de pe Vârful lui Hulpe (galben) cu cea a
Sarmizegetusei Regia (roșu). Cu violet, drumul de plai Prisaca-Muncel; cu albastru, fortificația de pe
culmea Muncelului

Vârful lui Hulpe și Sarmizegetusa Regia se află de o parte și de alta a Muncelului, fără nici
o posibilitate de comunicare directă. Evident, cetatea de pe Valea Anineșului nu comunică
vizual cu nici una dintre celelalte cetăți dacice din zonă. Ar trebui subliniat faptul că însăși
capitala, Sarmizegetusa Regia, nu comunică vizual cu nici una dintre cetățile considerate a face
parte din centura sa de apărare. Pentru a susține teoria cercului defensiv din jurul capitalei,
este necesară depistarea mai multor puncte intermediare pe mai multe axe, care să fi
funcționat ca relee între cetăți. În cazul Vârful lui Hulpe-Sarmizegetusa Regia, astfel de relee
93
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puteau să existe pe Dealul Muncelului, unde au fost semnalate urme ale unor posibile turnuri,
sau pe Culmea Muncelului, unde se află o fortificație posibil dacică.
Al doilea fapt care trebuie subliniat este acela că Valea Sibișelului nu era practicabilă în
Antichitate, o pătrundere militară pe acest traseu fiind cu totul improbabilă. Acest lucru a fost
deja semnalat de István Ferenczi94, dar nu a fost luat în considerare de arheologi. Ferenczi nu
contestă totuși rolul strategic al cetății, încercând să găsească o altă explicație pentru
amplasarea sa în acel loc. Astfel, el susține că cetatea se află la intersecția a două drumuri de
plai ce duceau la Sarmizegetusa Regia:
1.) Sibișelul Vechi – Dealul Naia – Deluțul – Fața Mare – Dealul de Groapă – Cioaca Ulmului
– Negrul – Muncelul;
2.) Beriu-Sereca/Orăștioara de Jos – Negrilă – Strungaru – Prisaca – Brusturelul – Ceata –
Izvoarele – Dealul de Groapă.
În realitate, Vârful lui Hulpe se află în afara acestor trasee, la câțiva km distanță, fiind
despărțit de acest drum prin vârfuri înalte (Comărnicelul și Ulmul la nord, Strâmbu și Nederu
la est). Drumul de plai Prisaca-Muncel era deosebit de important, atât pe vreme de pace, când
funcționa ca arteră ce comunicație cu capitala, cât și în vreme de război, când putea servi drept
cale de pătrundere a dușmanului spre capitală. Ambele capete ale arterei par să fi fost
fortificate de daci, lucru care era de așteptat Pe vârful Prisaca, unde se afla un important nod
de căi de comunicație, se găsește o fortificație alcătuită din zid sec și palisadă de lemn, de
formă neregulată, din interiorul căreia provin fragmente de ceramică dacică. Fortificația
rectangulară de pe culmea Muncelului este alcătuită dintr-un val de pământ și piatră, iar toată
ceramica descoperită în interiorul său este dacică95. Totuși, pentru ambele se ia în considerare
atât posibilitatea să fie fortificații dacice, cât și cea a castrelor romane de marș96.
Mica fortificație de pe Vârful lui Hulpe nu putea fi utilizată pentru apărarea acestui drum
de plai, dar putea funcționa ca un centru de comandă și comunicare în vreme de război, când
erau mobilizați locuitorii din așezările compacte sau răsfirate din zonă, pentru a bloca trecerea
în zona Ceata-Dealul de Groapă. Însă despre o apărare permanentă a acestei căi prin
intermediul cetății de pe Vârful lui Hulpe nu se poate vorbi. De asemenea, cetatea putea
controla această cale de comunicație spre capitală pe timp de pace.
Tiparul centurii defensive, susținut multă vreme de majoritatea cercetătorilor, a primit
unele nuanțări sau chiar a fost contestat. K. Lockyear susține că cetățile și turnurile din acest
areal nu sunt expresia unui plan unitar, ci reprezintă reședințe ale unor elite aflate în
competiție97. G. Florea vede în aceste cetăți atât centre rezidențiale aristocratice, cât și cetăți
cu rol militar, admițând că, de-a lungul timpului, acestea au putut suferi restructurări și au
putut cunoaște modificări, mai mult sau mai puțin temporare, ale statutului și funcțiunilor

94

Daicoviciu et al. 1989, p. 88-89.
Ambele fortificații au fost cercetate în campania din 1956, v. Daicoviciu et al. 1959, p. 381-382.
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Daicoviciu et al. 1989, p. 195 și 206.
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Lockyear 2004, p. 70.
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Fig. 32. Traseul de culme Prisaca-Muncel

lor98. O poziție similară o adoptă și Paul Pupeză, care admite rolul militar al cetăților, dar
susține că acesta singur nu este suficient pentru a explica funcționalitatea cetăților pe toată
durata existenței lor, insistând asupra rolului simbolic și ideologic al acestora99. În stadiul
actual al cercetărilor, este poziția cea mai echilibrată ce poate fi adoptată și în cazul cetății de
pe Vârful lui Hulpe.

98
99

Florea 2011, p. 158.
Pupeză 2011; Pupeză 2012.
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12.2.
Factorul economic
Rolul resurselor de fier în apariția așezării compacte de la Pădini este subliniat de mai
mulți cercetători, însă pentru cetatea de pe Vârful lui Hulpe nu se admite același lucru, aceasta
fiind mereu imaginată ca parte a sistemului defensiv din jurul capitalei Regatului Dac.
István Ferenczi atrage atenția asupra faptului că așezarea civilă de pe Fața Cetei (Pădini)
se află în apropierea unor zăcăminte de fier și că acest metal avea o valoare extraordinară, în
unele cazuri putând fi considerat factor urbanogen100. El arată că pe Valea Anineșului, la
poalele de sud ale Dosului Vârtoapelor, în preajma cătunului Sub Cununi, loc cunoscut pentru
abundența urmelor de epocă dacică, dar și de epocă romană, în 1831 s-au făcut cercetări
geologice și s-a identificat un zăcământ de fier cu grosimea de aproape 2 m101 – insuficient
pentru a fi rentabilă o exploatare industrială modernă, dar probabil prețios pentru exploatările
antice. Tot în acea zonă s-au găsit urme ale reducerii minereurilor de fier în antichitate. J.F.
Neigebaur, făcând săpături în zonă în 1847, a găsit urme de reducere a minereului și două
bucăți de fier în curs de prelucrare. Tot atunci a fost descoperită o nicovală în greutate de 88
de pfunzi102. G. Téglás susține și el că pretutindeni pe Valea Anineșului se află urme antice ale
prelucrării fierului103. Despre o activitate metalurgică în Valea Anineșului vorbesc și lupele de
fier din așezarea civilă de la Pădini, amintite mai sus.
Ferenczi evită să dea un răspuns la întrebarea dacă locuirea cu caracter protourban din
arealul capitalei (și inclusiv cea de pe Valea Anineșului) a apărut și s-a dezvoltat datorită
resurselor de fier din zonă sau datorită construirii cetăților. Întrebarea este valabilă în mod
particular pentru zona în discuție: cetatea de pe Vârful lui Hulpe a apărut pentru a controla
exploatarea fierului în zonă sau așezările de pe Valea Anineșului s-au dezvoltat datorită
existenței unui centru aristocratic și/sau militar pe Vârful lui Hulpe? Nu trebuie neglijat nici
faptul că cetatea putea controla o importantă cale comercială spre capitală, pe ruta PrisacaMuncel. Evident, răspunsul se află în mâinile arheologilor care vor cerceta zona, dar este
previzibilă o soluție de mijloc.
Așadar putem afirma, cu toate precauțiile pe care le impune lipsa totală a cercetărilor
arheologice, că locuirea de pe Vârful lui Hulpe avea un caracter aristocratic, prin poziție, prin
organizarea spațiului, prin relația cu așezările și resursele zonei, prin inventarul arheologic,
atât cât poate fi analizat. În vreme de pace, nobilul care locuia acolo putea controla producția
meșteșugărească din așezările de pe Valea Anineșului, probabil ca împuternicit al regelui. În
vrem de război, cetatea putea avea rolul de centru de comandă în organizarea unui blocaj al
drumului de plai ce duce spre Sarmizegetusa Regia pe la nord de cetate, comunicând cu
capitala prin intermediul unor puncte de legătură situate la sud, pe Dealul Muncelului, sau la
est, pe Culmea Muncelului.
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Ferenczi 1977; Daicoviciu et al. 1989, p. 81.
Daicoviciu et al. 1989, p. 39.
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13.
Considerații finale
Acest tip de cercetare de suprafață, limitată la simple observații vizuale și colectarea de
puncte cu GPS-ul, combinată cu ancheta toponomastică și cu examinarea critică a surselor
bibliografice, a avut ca scop în primul rând lămurirea unor date furnizate de lucrările de
specialitate anterioare și în al doilea rând ridicarea unor probleme, în baza propriilor observații
de teren. Deși lucrurile nu pot fi lămurite fără o săpătură sistematică, se pot formula câteva
observații care să se constituie în puncte de plecare pentru o cercetare viitoare.
Prima observație, fundamentală, este aceea că cetatea de pe Vârful lui Hulpe nu intră în
categoria cetăților construite în tehnica murus dacicus, cu blocuri din calcar fasonat, așa cum
se credea până acum. A doua observație este aceea că numărul așezărilor compacte sau
risipite din jurul cetății este mai mare decât se știa în urma perieghezelor din anii ‘50. În al
treilea rând, trebuie reflectat mai mult asupra rolului strategic atribuit acestei cetăți în baza
datelor geografice și topografice și, de asemenea, asupra rolului său economic, în relație cu
numeroasele așezări din jurul său și cu resursele de fier ale zonei.
Rezultă din cele de mai sus că datele furnizate de perieghezele din deceniile trecute
trebuie verificate, iar informațiile arheologice și geografice utilizate în interpretări istorice
trebuie luate de la prima mână.
În același timp, acest tip de cercetare este menit să atragă atenția asupra faptului că un
monument încadrat în clasa A este complet ignorat.
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