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Precizarea obiectivelor
Am încercaat să folosim
m primăvarra timpurie a anului 20
014 pentru a clarifica lu
ucruri din zona
z
proxim
mă a
sediului Fu
undaţiei Da
acica, de la A
Alun, com. Boşorod. Toate
T
obiecttivele fac pa
arte din bazzinul inferio
or al
Văii Luncanilor (fig. 1). Cercettarea propu
usă era un
na de supraafaţă, explo
oratorie, do
orind o priimă
evaluare a potenţialu
ului arheolo
ogic al unorr puncte caare deja au intrat în litteratură – chiar
c
dacă una
u
„gri” – şi despre carre, în lumeea celor carre au preoccupări legaate de Mun
nţii Şureanu
u, se vorbeeşte.
gul a două zile
z (4‐5 aprilie 2014), ia
ar la activita
ate a particiipat
Deplasareaa în teren s‐‐a desfăşuraat de‐a lung
şi Raluca‐E
Eliza Bătrîn
noiu, doctorand al Univ
versităţii Bu
ucureşti. Do
otarea exped
diţiei s‐a redus la GPS‐uri
(cu poziţiiile de interres prestab
bilite, urmaare a studiiului ortofo
otografiilor)), aparate de
d fotograffiat,
jaloane, sfo
oară, ruletă
ă şi, desigurr, un autotu
urism de terren, care săă faciliteze parcurgerea
p
a unor dista
anţe
lungi, întree obiective, pe un teren
n dificil, con
ntrarecoman
ndat maşiniilor de oraş.
Figura 1..
Harta zon
nei de referin
nţă
– bazinull inferior al Văii
V
Luncanilor.
Majusculee – comune (şi
limitele lor, contur negrru);
haşuri – loocalităţi actuaale;
buline roşii – arealele dee
interes (pu
unct central);
cercuri roşşii – cetăţi daccice.
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Cele patru obiective propuse se află toate pe un culoar teoretic de pătrundere a armatei romane, pe cel
mai scurt drum posibil între castrul legiunii IIII Flavia Felix (din localitatea Sarmizegetusa), şi castrul
de la Târsa, pe la Măgura Orlea (lângă oraşul Haţeg) şi pe la Ocoliş, la care deja ne‐am referit într‐o
ocazie anterioară (Teodor, Peţan, Berzovan, 2013 a, 19). A existat, desigur, şi o prezumţie iniţială,
bazată nu doar pe relatările lui Dan Oltean (2012), ci pe studiul fotografiilor aeriene; prezumţia era
aceea a unor castre de marş lângă satul Chitid, sub spinarea dealului Dumbrava, împotriva cărora s‐a
organizat o tabără militară dacică pe Dealul Voinii, care bloca accestul spre cursul superior al văii
Luncanilor. O a doua tabără dacică, mai mică, s‐ar fi aflat pe dealul de lângă satul Grid, şi posibil încă
una pe dealul Cărbunăria; cele din urmă se află pe drumul de plai care leagă văile Luncanilor şi
Grădiştii. Vom vedea, însă, că socoteala de acasă nu a funcţionat foarte bine pe dealuri.
Vom începe raportul cu situaţia de pe Dealul Voinii, ca fiind cea mai lămuritoare, continuând cu
celelalte obiective considerate de noi, cel puţin iniţial, dacice, fiindcă ele demonstrează o
particularitate locală a amenajării teritoriului. Înarmaţi cu aceste noi cunoştinţe, ne vom apleca asupra
situaţiei de la Chitid.
Dealul Voinii
O primă tentativă de vizitare a dealului Voinii1 s‐a petrecut cu aproape un an mai devreme, pe 12
aprilie 2013, eşuată datorită terenului greu, mustind de apă, şi a unei maşini de oraş care nu a reuşit să
urce panta dinspre satul Boşorod. Pentru a doua încercare am urmat sfatul unui localnic şi am ocolit,
pe şosea, tot dealul Dumbrăvii, apropiindu‐ne de obiectivele de pe dealul Voinii dinspre satul Vâlcele,
aflat la vest de ţintă, folosind de această dată o maşină de teren. În consecinţă, am vizitat platoul înalt
de la est de sat dinspre vest spre est, apoi spre nord‐vest, prezentând concluziile în această ordine.
Descoperirea iniţială o datorăm lui Dan Oltean (2012, 621‐622), care a identificat un fort mare, de cca 7
ha, şi alte şase forturi mai mici în jurul său. Domnia sa nu a avut nici o ezitare în a numi ansamblul
„castru”, respectiv castru de vexilaţie, atribuind forturile mai mici din jur unor unităţi auxiliare2.

Toponimul figurează într‐o seamă de materiale cartografice recente, precum aplicaţia de navigaţie de la
Garmin (România digitală) drept dealul Vonii, respectiv pârâul Vonii. Eroarea este mai veche. Pe trapezul PDT
(Planuri Director de Tragere) nr. 2657, Bretea Română (1940), dealul apare ortografiat D. Voinei (la nord de
cătunul Vâlceluţa), precum şi Pârâul Voinei, imediat în aval de acelaşi cătun; însă aceeaşi înălţime, dispusă în arc
în jurul cătului, la nord şi est, este numită, la sud‐est de cătun, spre izvoarele pârâului cu acelaşi nume, „Dealul
Vonii”, fiind, destul de evident, o eroare, mai exact transcrierea greşită a numelui. Urmaşul militar al PDT,
respectiv ceea ce numim, sub acronim, DTM (de la Direcţia Topografică Militară, editorul hărţii tipărite în
ultimele două decenii de comunism), preia doar cea din urmă formă, Dealul Vonii. Într‐o bază de date a Regiei
Apele Române, de la mijlocul anilor 90, cursul de apă este numit firesc, Pârâul Voinii. Având în vedere că
numele „Vona” nu pare deloc să aibă un format popular (sau cât de cât cunoscut), cât şi unitatea morfologică a
dealului numit în PDT şi D. Voinei, şi D. Vonii, ne‐am permis să corectăm DTM şi să dăm forma firească, dealul
Voinii. Forma „Voini” (chiar dacă fără un i final), cu referire la pârâu, apare şi pe o sursă mai veche – a doua
ridicare topografică austriacă, realizată la mijlocul sec. XIX (http://mapire.staatsarchiv.at/). Toponimul apare în
ortografia folosită de noi şi pe portalul INSPIRE al ANCPI, deci într‐o sursă care este recentă şi cât se poate de
oficială (http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html).
1

Informaţia este preluată tale‐quale de Bogdan Condurăţeanu, autorul navigatorului Ro.A.D. map (versiunea
2014, pentru GPS‐uri Garmin), care enumeră pe harta sa şase „castellum” şi un „castru roman” de la „Boşorod‐
2
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Evident, entuziastul
e
spulberă astfel şi ssursele scriise antice (Pseudo‐H
Hyginus, 233‐24), şi to
oată
arheologiaa, care atestă
ă faptul că legiunile saau vexilaţiille lor împărrţeau castru
ul cu unităţiile auxiliaree. În
fine, să spunem de la
a început faaptul că atâât planul fieecărei „forttificaţii”, în sine, cât şii modul lorr de
( fig. 2, ansamblul
a
d
de la est dee Pârâul Voinii),
V
exclu
udeau de la
l bun înceeput
dispunere în spaţiu (v.
posibilitateea de a fi am
menajări dee marş ale ro
omanilor. Rămânea,
R
deesigur, posiibilitatea dee a fi amena
ajări
dacice de campanie.
c
Figura 2.
Planul ansamblului de
valuri de pee Dealul Voiinii.
Proiecţie Sttereo 70,
coordonate geografice.

Planul de la fig. 2 nu
n reprezin
ntă o transccriere a datelor lui Dan
D
Oltean – mult preea schemattice,
ultatul prop
priei analiz
ze a fotogrrafiilor aeriiene
imposibil de utilizatt într‐o apllicaţie GIS – ci rezu
3
utilizabile . Cu acea ocazie am remarcat şi alte zone de interes, mai ales la vest de Dealul Voiinii,
puncte numite – în absenţa
a
alto
or date topo
onimice – după
d
satelee cele mai apropiate:
a
Vâlcele
V
Bun
ne –
obiectivul din sud; Vâlcele – obiiectivul din
n mijloc; în fine, Vâlcelluţa – obiecctivul din nord.
n
Cel pu
uţin
două dintrre acestea prezentau
p
o anume reg
gularitate a formelor, şi erau bun
ni candidaţii pentru castre
romane alee unor unită
ăţi auxiliaree.
Dealul Voin
nii” (fără să se uite cel puţin
p
la prop
priul suport de hartă, pee care scrie „Dealul
„
Voniii”), plus un
n val
roman, cel poziţionat
p
sp
pre est, la maarginea plato
oului.
Setul vech
hi de ortofo
otoplanuri de
d la ANCPI (2005), acccesabil prin mijloace dee oarecare notorietate
n
(v
vezi
http://civil3design.word
dpress.com/taag/imagery/)), este de foaarte slabă caalitate. Mult mai bun este setul din 2012
2
(http://geop
portal.ancpi.rro/geoportal//viewer/indeex.html), însăă, deocamdaată, nu existtă posibilităţţi de importt ale
acestor imaagini într‐o aplicaţie
a
locaală. Am folo
osit, în acestt caz, imagin
ni Google Earth, importtate cu apliccaţia
(gratuită) Terra Incogniita, care perm
mite realizareea de extrasee locale (am făcut downlload la o rez
zoluţie de 0,5
5 m,
urent oferită şi de ANCPII).
adică cea cu
3

3
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p care l‐am
m urmat, urcând
u
din sat, primull obiectiv la
a care am ajuns
a
a fost cel
Pe drumull de acces pe
numit Vâlccele. Pe orttofografie see vedeau reelativ bine aproape to
oată latura de
d est şi pă
ărţi consisteente
din laturilee de sud (m
mai ales) şi nord (mai puţin); răm
mânea de sttabilit, aparrent, închiderea spre vest.
v
Ajunşi la faaţa locului, a devenit evident,
e
desstul de reped
de, că nu esste vorba deespre o fortiificaţie (fig. 3).

Figura 3.. Obiectivul Vâlcele. Currbe de nivel produse
p
din EU‐DEM,
E
reezoluţie 29 m.
m
R
Râpa
este schiiţată după orrtofotografie. Linia roşie – cumpăna apelor.
a
Lăsând la o parte aspectul sumarr al valului – care poatte fi acceptaabil pentru un castru de
d marş – câ
ât şi
problemelee puse de acea
a
râpă caare taie colţu
ul de NE – dar nu cun
noaştem vecchimea acesstui făgaş, care
c
poate fi mai
m recent – cea mai mare
m
problem
mă este po
oziţionarea ansamblulu
ui închis dee val, care lasă
l
cumpăna apelor
a
neoccupată, perm
miţând inam
micului să se
s organizezze pentru asalt
a
la mai puţin de 50
0 de
m de laturra de SV, fă
ără a sta în bătaia
b
arcaşşilor (care, da,
d pot trag
ge, dar la în
ntâmplare). Aceasta estte o
eroare de p
poziţionaree care nu esste posibilă pentru un comandantt de unitatee auxiliară romană.
r
Se pot
da numero
oase exemp
ple de castrre romane din
d aceeaşi epocă şi din
d aceeaşi zonă (Jigorru, Culmea lui
Pătru, Com
mărnicel, Tâ
ârsa), care ocupă şi bllochează cu
umpăna apelor, lăsând
d, eventual,, un culoarr de
trecere (po
osibil necesa
ar propriilor trupe), daar în poziţiee inferioară, vizibilă dee pe val. Aceelaşi lucru ar
a fi
fost posibill aici, constrruind castru
ul cu 50 de m mai la su
ud.
În mod ev
vident, valu
ul şi şanţull, chiar daccă asemănăătoare practticilor arma
atei romanee în campa
anie
(şanţul la exterior), formează o amenajjare care nu corespu
unde unorr standarde minime de
mplu: care ar fi sursa de
d apă?). Din
D această cauză,
c
alte întrebări,
î
prrecum undee se
amplasameent (de exem
închide „caastrul”, sprre NV (suntt două variaante la fig. 3), nu mai prezintă interes. Spaţiiul dinspre NV
şi orientaree cu
este închis cu gard viu, sugerând
d limitele unei
u
proprieetăţi, cam de
d aceleaşi dimensiuni
d
4
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viu (eventuaal pe un mic
m val) estte o modaliitate tipică de marcarre a
„castrul”. Închiderea cu gard v
d proprieta
ate în zona de referinţţă, sau cel puţin pare să fi fost în
î uz înaintte de al do
oilea
limitelor de
război mon
ndial.
Figura 4. Amsamblull de
B
la Vâlcele Bune.
Linia neaggră marcheazză
aliniamenttul valului.
EU‐DEM cu generare
automată de
d contur de
nivel, la 2 m.

Ansamblul de anoma
alii din punctul numit Vâlcele Bun
ne este maii neregulat, cu multe liinii curbe şii cu
evidente ajustări
a
de plan (fig. 4).
4 Poziţion
narea este, şi de aceasstă dată, grreşită, fiind
dcă nu asig
gură
protecţie naturală
n
pe nici o partte; din contră, locul este
e
dominaat de înălţim
mile de la est. Panta este
e
relativ marre, mai aless în sectoru
ul de vest (p
peste 9o), ceea ce nu arr reprezenta
a însă o pro
oblemă în sine;
terenul ar fi permis în
nsă o aşezarre mult maii convenabiilă la doar 1150 m mai la
l NE, lăsân
nd terenul mai
m
înclinat peentru adverssar. Eviden
nt, din acestee date, este că, din nou
u, nu vorbim
m despre o fortificaţie,, de
indiferent ce epocă, ci
c de o ameenajare gosp
podărească,, de exemplu de o dellimitare a unei
u
fâneţe sau
livezi (estee greu de imaginat
i
căă se poate ara aici, pee asemeneaa înclinaţii).. Aspectul interesant – şi
adevăratull motiv pen
ntru care preezentăm do
ocumentaţiaa – este aspeectul valulu
ui şi al şanţu
ului, care po
ot fi
înşelătoaree, tocmai da
atorită asem
mănării aparente cu ob
biective miliitare antice,, de tipul fo
ortificaţiilorr de
câmp. Aşaa cum se poa
ate vedea laa fig. 5 (v. in
nfra), valul şi şanţul reeprezintă un
n obstacol evident,
e
la cote
c
care devin interesantee pentru un arheolog, ccel puţin la prima vedeere. Şanţul are
a peste un
n metru lăţime,
c
pee ici pe aco
olo, o înălţiime (spre in
nterior) de peste jumă
ătate de meetru. Doar la
l o
iar valul conservă,
privire maai atentă se poate
p
vedeaa că unghiu
ul valului esste prea acceentuat (vez
zi planul al doilea
d
la fig
g. 5)
pentru o aamenajare care ar treebui să aibăă, în aştepttarea arheo
ologului, ap
proape dou
uă mii de ani.
Asemănareea cu obiecctivele istoriei antice este însă rem
marcabilă, iar
i aceste râ
ânduri doreesc să pună
ă în
gardă pe ceei care vor face
f
pe viito
or, în aceasttă zonă, cercetări de su
uprafaţă.
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Figura 5. Fotografie
F
la
punctul Vââlcele Bune.
Vedere spree SSE, în
sectorul collţului estic. În
Î
plan îndepăărtat – vârfu
ul
Muncelul (810
(
m), aflaat la
nord de sattul Ursici.

Ansamblul de incintee închise cu
u valuri dee pământ, publicate
p
dee Dan Oltean drept caastre şi casttella
romane see grupează între Pârâu
ul Voinii, laa vest, şi Valea
V
Luncaanilor, la esst. La sud există un deal
d
destul de impunător, care se num
meşte Dumb
brava; pentrru a evita co
onfuzia, meenţionăm căă şi dealul aflat
a
la nord de cadrul ilusstraţiei de laa fig. 6 se nu
umeşte tot Dumbrava,, fiind cel ca
are dominăă poziţiile de
d la
Chitid. Oriicum, o priimă observaaţie este că nu există o apărare eficientă
e
sprre sud, întrre „platoul”
” pe
care au fosst construitee incintele de
d pământ şi
ş înălţimile de la sud ne‐existând
n
protecţie naaturală.
La fig. 6 am
a numerotat incintelee centrale, pentru a lee putea refeerenţia în descriere.
d
E
Există
o inciintă
mare („casstrul”) la mijloc,
m
în ju
urul căreia sse organizeează incintee mai mici („castella”),, cu un asp
pect
general de ciorchine, iar
i întreg an
nsamblul arr fi „păzit”,, la est, de un
u val lung de aproxim
mativ 900 dee m,
ne vizibil accolo unde nu
u a fost striccat de toren
nţi.
în margineea platouluii, relativ bin
Vom face iniţial
i
câtev
va observaţii plecând ch
hiar de la planul de la fig. 6, urmâ
ând apoi câteva observ
vaţii
realizate pe teren.
În primul rând, estee de obserrvat că incintele de la
l vest (2‐44) nu se în
nchid spre valea Voiinii,
terminând
du‐se în aprropierea râu
ului, ceea cce este anorrmal pentru
u o fortificaţţie (râpa nu
u este suficiient
de abruptăă), dar este normal peentru trasarea unor ho
otare de pro
oprietate, lim
mita apei fiiind clară. O a
doua observaţie este că modul ccum se asaamblează accele incinte,, la distanţee foarte mici una de alta,
a
a
cca 300 de m de val
reprezintă o anomaliee, pe ipotezaa unui obieectiv militar, fiindcă sunt lucrate, astfel,
care nu ar fi fost strictt necesare (fortificaţiile
(
e de câmp adăugate
a
arr trebui să fie
f „adosatee”). În al treeilea
rând, protecţia oferită
ă de valul dinspre estt, care priv
veşte spre Valea
V
Lunca
anilor, este iluzorie, attâta
pre nord, şi care este perfect cirrculabil, fiin
nd aproapee la
vreme cât drumul de plai, caree merge sp
orizontală,, nu este barrat de lucrăări de apăraare; cât de greu
g
ar fi fosst unei trup
pe de asalt să
s ocolească
ă un
obstacol lu
ung de 400 de
d m (măsu
urătoare la n
nord de inciinta 5)?
Vom încep
pe observaţţiile de teren exact în aaceastă zon
nă de la lim
mita de nord
d a „troianu
ului” de ba
araj.
Dan Oltean
n oblitereaz
ză detaliul că valul se termină cu
u un scurt ttronson (cca
a 80 m) caree coboară spre
s
vale, ceea ce, pentru un obiectiiv militar, eeste absurd
d (ar fi treb
buit să coteească în diirecţia opussă!).
p ortofotog
grafii, şi pe teren, arăttând exact cam
c
câtă etiică ştiinţificcă a
„Detaliul” este foarte vizibil şi pe
stat la bazaa cercetărilo
or de teren ale
a domnului Oltean.
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Figura 6. Ansamblul
A
dee incinte de pământ
p
de pee Dealul Voinii.
EU‐DEM (29 m) şi linii de
d contur la 5 m. Cu verde – drumuri neaamenajate în zona
z
complexu
ului.

În fotograffia de la fig. 7 (infra) este reprezen
ntat capătu
ul nordic al acelui val, care virează cca 100o şi
ş se
îndreaptă spre
s
vale. Colţul
C
este rotunjit, aşşa cum se întâmplă,
în
practic, în to
oate cazurille de valurii de
pământ văăzute în zon
nă. Pe aceeeaşi fotograafie se mai vede un deetaliu intereesant: şanţu
ul este realizat
spre vest, adică
a
spre platou.
p
Avâând în vedeere că în toa
ate cazurilee observate şanţul caree delimiteaz
ză o
proprietatee este orien
ntat spre ex
xterior, se p
poate conclluziona că împrejmuir
î
rea a fost realizată de un
sătean din
n Valea Lun
ncanilor, resspectiv din Boşorod. Planul
P
valu
ului în cauză susţine aceeaşi ipoteeză.
Or, limped
de, această lucrare nu poate
p
fi rom
mană, câtă vrreme şanţull ar fi fost aşteptat pe partea
p
opusă…
Pe de altăă parte, vallurile cerceetate pe Deealul Voiniii nu ar putea fi atrib
buite nici dacilor.
d
Desspre
fortificaţiille de câmp ale dacilor cunoştinţele nu sunt în
ncă atât de clare ca în cazul
c
roman
nilor, mai sunt
s
de făcut reelevee la fa
aţa locului, cel puţin în
n câteva caazuri încă fo
oarte discu
utabile (de ex.
e Prisaca sau
Muncelul),, însă s‐au acumulat
a
deeja câteva cââteva date comparativ
c
e. Despre ex
xemplele dee mai sus, ca
c şi
despre „caastrul” de la
a Vârful Po
oienii (în zo
ona Ponoricci), ştim sig
gur că dacii realizau vaalul făcând
d un
şanţ în sp
patele valullui. Aceastăă caracterisstică se daatorează pro
obabil fapttului că, ceel mai adessea,
7
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u pe un terren cu înclin
naţii mari, fiind dificill de ridicatt pământul din
amenajărille defensivee se realizau
fundul şan
nţului până pe vârful valului.
v
Intteresant estee că şanţul este practiccat tot la in
nterior, chia
ar şi
atunci cân
nd terenul ar permite poziţionarrea şanţulu
ui la exterio
orul valulu
ui, exemplu
u cel mai bine
b
documentaat fiind cel de la Vârfu
ul Poienii ((Teodor et al. 2013 b, 50‐53), ceva ţinând, probabil,
p
dee un
modus operrandi tipic, devenit
d
„reţetă” de ameenjare a uneei palisade dacice.
d

F
Figura
7. Footografie la caapătul nordicc al „troianu
ului” de pe Dealul
D
Voinii. Vedere spree SE.
În fundal – Valea Luncanilor şi Plaatoul Târsa ((ultimul plan
n).
Figura 8. Dealul
D
Voiniii,
vedere spree nord, de‐a
lungul latu
urii de est a
incintei 6. În ultimul plan
p
– Măgura Călanului. În
Î
planul maii apropiat (ccca 3
km) – Dealul Dumbrav
va.

8
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um fig. 8, reespectiv o ffotografie făăcută în lun
ngul incinteii numerotatte 6, la exterrior, vedem
m nu
Privind acu
numai că v
valul este riidicat spre interior,
i
darr şi că este cât
c se poatee de şerpuito
or, fără un motiv
m
apareent.
Foarte adeevărat, sistemele defen
nsive dacicee arareori fo
olosesc liniaa dreaptă, însă
î
curbelee sistemelorr de
apărare ap
proape totdeeauna pot ffi explicate pe
p conform
maţia terenului, nefiind nişte „linii strâmbe”, pur
şi simplu. Or – ceea ce
c se vede în
î fotografiaa de la fig. 8 se poate vedea pe oricare
o
segm
ment al orică
ărei
incinte de pe
p Dealul Voinii,
V
respeectiv caracteeristici care exclud o manoperă
m
da
acică.
Figura 9. Dealul
D
Voiniii,
fotografie spre
s
SV, întrre
incintele 1 (dreapta) şi 6
(stânga).

Fotografia de la fig. 9 ilustreazăă un aspecct deja amin
ntit: între două
d
incinte este lăsatt un spaţiu
u de
na pe lângă alta, între cele
c
două şanţuri
ş
existtând un spa
aţiu
circulaţie, cam cât să treacă douăă căruţe un
de aproapee 5 m (în zo
ona cea maii îngustă). A
Această spaţţiere are sen
ns doar daccă ne referim
m la drumu
urile
de acces laa proprietăţiile funciare..
Figura 10. Ortofotograafie
la intersecţţia incintelorr
numerotatte 1, 6 şi 7.
Imagine Google
G
Earth, cu
detalii de lootizare a
terenului în
î incinta 1.
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Figura 10 aduce o ortofotografie de detaliu, la intersecţia incintelor 1, 6 şi 7, pentru a arăta, fără
bruiajul liniilor de demarcaţie trasate în aplicaţia GIS, şi vizibilitatea bună a valurilor, dar şi detaliile
de lotizare în interiorul unor incinte4, vizibile şi pe teren, în special în interiorul incintei 1. Acele linii
secundare se pot descrie ca fiind nişte banale răzoare, deci nişte brazde ceva mai adânci, cu aspectul
unor valuri înguste şi scunde (maximum 20 cm). Sugestia ar fi aceea a unor proprietăţi iniţiale mai
mari, închise în veritabile incinte cu valuri de pământ, care ulterior ar fi făcut obiectul partiţiei, prin
moşteniri repetate.
Din nefericire, astfel de lucruri rămân, acum, simple speculaţii, în lipsa unor documente sau mărturii
grăitoare. Am încercat să obţinem informaţii de la cetăţeni mai în vârstă, care se aflau la lucru în zonă5,
întrebând ce se ştie despre acele valuri (sau răzoare, am încercat ambii termeni), dar am obţinut doar
informaţia că ar fi suficient de vechi („aşa le‐am prins noi, de copii”). La întrebarea frontală, dacă acele
răzoare ar fi limite de proprietate, s‐a răspuns ezitant („da, poate…”), însă subiecţii şi‐au exprimat şi
nedumerirea asupra tipului de culturi care s‐ar fi practicat în zonă, adică de ce anume arealele
trebuiau protejate… Până la urmă, unul dintre intervievaţi a găsit o „explicaţie”, şi anume că „pe acolo
trecea drumul lui Decebal”, chestiune pe care nu am putut să nu o punem în relaţie cu tradiţia
„Drumului lui Traian” din lungul Valului Transalutan, ca gen de referinţă populară la lucrări mari,
vechi şi neînţelese.
Vom încheia comentariile referitoare la zona de la est de satul Vâlcele cu foarte scurte consideraţii
depre incinta de la Vâlceluţa (revezi fig. 6). Judecând în termeni militari, este singura poziţie corectă,
aflându‐se într‐o poziţie relativ dominantă, pe cumpăna apelor, fiind legată de partea superioară a
dealului de o şa îngustă. Lucrările constatate acolo sunt perfect similare cu celelalte – valuri relativ
mici, cu şanţuri la exterior, fără a prezenta însă interes arheologic, amenajările fiind foarte modeste.
Zona Ocoliş
La nord de drumul care urcă din satul Ocoliş spre cumpăna apelor de la est, pentru a coborî apoi în
Valea Grădiştii, în satul Ludeşti, existau două puncte de interes, respectiv două locuri care aşteptau,
de ceva ani, o vizită la faţa locului. Unul se numeşte Dealul Cărbunăria6, celălalt nu are un toponim de

Aceasta este o imagine Google Earth, aleasă ca fiind cea mai clară dintre cele disponibile. O imagine aproape la
fel de clară am văzut pe geoportalul ANPCI (http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html), respectiv
ortofotografiile din 2012. Nu acelaşi lucru se poate spune despre ortofotografiile mai vechi, de pildă cele din
2005, pe care se văd doar valurile mari care separă incintele. Morala ar fi că interpretarea fotografiilor aeriene
depinde de mai mulţi factori, între care de calitatea lor, dar şi de numărul martorilor aerieni, facilitând
comparaţia unor imagini diferite (fiecare anotimp, nivel de umiditate sau nivel de vegetaţie, relevă lucruri de
obicei complementare). Dacă pe ortofotografiile din 2005 se poate eventual sugera că acolo ar fi de căutat nişte
amenajări militare de câmp (ştim exact, pentru că prima analiză a beneficiat exclusiv de acel set, imaginile
Google de la acel moment fiind inutilizabile), pe cele mai recente se poate susţine fără problemă că vorbim
despre o exploatare agricolă mai veche, mai ales dacă ajutăm imaginea cu un model 3D al terenului.
4

Aparent la tăierea vegetaţiei arboricole de la limitele fostelor proprietăţi, pentru a primi subvenţie agricolă pe
teren (folosit astăzi exclusiv ca păşune). Ne aliniem „normelor europene”, desigur, dar este un nou prilej de
alterare a peisajului tradiţional, fiindcă vechile proprietăţi erau marcate nu doar de valuri şi şanţuri de pământ,
dar şi de perdele de vegetaţie mai înaltă, exact pe limitele de proprietate.
5

6

„Cărbunarea‐La Grădini” pe Ro.A.D. 2014, cu menţiunea „Circumvalaţiune de Pământ”, sfidând DEX‐ul.
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referinţă prea clar, dar se află pe Dealul Grid sau în imediata lui apropiere7 şi este notat simplu, Grid,
la fig. 1. Accesul se poate face şi dinspre satul Grid, însă nouă ne‐a fost recomandat drumul care se
desparte din şoseaua Ocoliş‐Ludeşti, pe cumpăna apelor, mergând spre nord. Şi acest drum este însă
greu şi nerecomandat maşinilor de oraş.
Despre poziţia de la Cărbunăria sunt foarte puţine lucruri de spus, decât că este un deal destul de
semeţ, ridicându‐se peste 30 de m peste mediul ambiant, o poziţie mai mult sau mai puţin
vulturească, cu vizibilitate perfectă la distanţe relativ mari, şi încă pe o rută de plai, ideală pentru
transferul din Valea Luncanilor în Valea Grădiştii. Teoretic ar exista toate condiţiile ca aici să fi existat
un punct de control al traficului între cele două văi; aproape toate: nu se vede apa potabilă, decât
undeva la un kilometru. Hadrian Daicoviciu (1964, 112‐113) a vizitat locul, în cadrul unui program de
cercetări de suprafaţă în perimetrul Munţilor „Orăştiei”, remarcând la rându‐i poziţia excepţională a
locului, în primul rând ca loc de observaţie. Savantul a realizat chiar nişte mici sondaje, pe care le‐am
şi găsit pe teren, respectiv o secţiune pe platou, de aprox. 7 x 1 m, şi o casetă de aproximativ 1 m2, tot
acolo, şi o secţiune de 5 x 0.7 m pe panta de nord‐vest a dealului. După ce am găsit această din urmă
lucrare, am înţeles şi care ar fi numerotarea laturilor „fortificaţiei”, în descrierea lui Daicoviciu,
respectiv 1 spre NNV, 2 – latura lungă dinspre NE şi E (cea pe care învăţatul clujan ar fi văzut un val
de 1,5 m înălţime…), 3 ar fi continuarea spre SE (nemăsurată datorită „conservării extrem de proaste”,
a se citi „unde nu se vedea deloc”), iar 6, în fine, cea de pe latura de ENE; la capătul nordic al acestei
din urmă „laturi” (impropriu, fiindcă totul este un ovoid mare) am găsit secţiunea „prin val”, cea de 5
x 0,7 m, amintită şi în textul citat. Această din urmă latură este şi singura vizibilă pe ortofotografii şi
singura care ar putea lăsa eventual impresia unor modificări antropice; părerea noastră este că singura
modificare se datorează unei vechi poteci, care a creat o uşoară aplatizare, lată de aproximativ un
metru, greu de confundat cu un val de pământ.
Aşa cum remarca însă şi Hadrian Daicoviciu, valurile lipsesc exact pe cele două şei de legătură,
respectiv cea de nord şi cea de sud‐est, fiind adică „fortificate” laturile greu accesibile, cu pantă mai
accentuată, dar nefortificate laturile uşor accesibile, cu pante mai blânde, ceea ce, într‐o perspectivă
militară, este absurd.
Se mai remarcă, în imediata apropiere a drumului de la vest de Cărbunăria8 (sau Cărbunarea, în
tradiţia Daicoviciu), un „val” care este rezultatul săpării şanţului de scurgere, respectiv protecţia
drumului faţă de şuvoaiele care ar curge din deal.
Spre obiectivul de la Grid (Ocoliş) ne‐am dus, spre a fi sinceri, cu relativ mult optimism9; ne bazam pe
analiza imaginii aeriene, care prezenta un şanţ care închidea o incintă relativ trapezoidală de aproape
un hectar. Probabil dacă am fi făcut şi o analiză mai atentă a reliefului, atunci am fi fost mult mai
DTM nu foloseşte un toponim pentru cota 477,7 m, sub care se află obiectivul; numeşte însă zona de la 1,2 km
vest de obiectiv Dealul Grid , iar ridicătura mai izolată de la SV – Dealul Ocolişul Mic, aflată la 1,4 km. Dealul de
la cota 477,7 are totuşi un nume, Poiana Secerii, în PDT (trapezul 2758, Orăştioara). A se observa că fişierul DEM
subevaluează cota dealului, ceea ce, de fapt, se întâmplă pe baze sistematice, datorită algoritmului de
interpolare.
7

Aşa figurează pe DTM, PDT şi INIS (http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html). Nu am găsit
forma Cărbunarea pe nici o sursă non‐arheologică.
8

Nu doar noi; în Ro.A.D. 2014 figurează drept „Castrul roman de la Ocolişul Mic”, numit astfel probabil după
satul aflat la 1 km SSE. Dealul cu acelaşi nume se află la 1 km SSV de obiectiv.

9
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O
od
dată ajunşi la
l faţa locullui, lucrurille s‐au lămu
urit foarte repede:
r
nu putea fi vo
orba
rezervaţi. Oricum,
despre o fo
ortificaţie – de indifereent ce epocăă sau utilizator – pentru că se afla 60 de metri sub un vârf
v
dominant, aflat la norrd.
Figura 11. Reprezentarre a
incintei (laa nivelul
valului) dee pe Dealul Grid
G
– Poiana Secerii.
S
Model tereen, EU‐DEM
M cu
cote de nivel
n
la 5 m.
Coordonatte geograficee cu
grid de 0,0003o.

Remarcabiilă este, şi aiici, combinaaţia dintre u
un contur fă
ără linii dreepte (caracteeristică „dacică”) şi şan
nţul
poziţionat spre exterrior (caractteristică „ro
omană”). Avem
A
aici, practic, o situaţie sim
milară cu cele
c
constatate pe Dealul Voinii.
V
Chitid – Dealul Du
umbrava
O primă viizită pe Dea
alul Dumbrrava (numelle este o am
mintire, înălţţimea fiind complet deespădurită) am
făcut cu ap
proape un an
a mai devrreme, pe 122 aprilie 2011310, beneficciind de o vreme
v
mai favorabilă,
f
dar
de timp prrea puţin pentru
p
a documenta saatisfăcător obiectivul,
o
s pentru a încerca concluzii
sau
c
clare.
Ne‐am înto
ors la Chitiid după exp
perienţele p
puţin plăcutte, dar instrructive, de pe Dealul Voinii
V
şi dee pe
dealurile de
d la vest de satul Oco
oliş. Din satul Chitid până
p
la obiectiv sunt ca
am 800 de m;
m pe jumăttate
din aceastăă distanţă, în
î partea din
nspre vale, sunt terenu
uri arabile; pe
p jumătateea superioarră terenul pare
p

10

În acea occazie în form
mula Eugen S.. Teodor şi Alexandru
A
Beerzovan.
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p
În această
a
zonăă din proxim
mitatea inciintelor de pământ,
p
am remarcat nişte
n
a fi folosit,, acum, ca păşune.
răzoare vechi, nişte mici
m denivelări ale teren
nului, care probabil
p
nu
u mai au asttăzi semnifiicaţie funciară;
uri” este con
nsistentă, aşa cum ilusstrează fotog
grafia de la fig. 12.
diferenţa faaţă de „valu
Figura 12.
Aspectul un
nui răzor din
zona proxim
mă obiectiveloor
de la Chitid. Vedere spree
VNV.

Figura 13.
Planul general al
obiectivelorr de la Chitid
d–
Dealul Dum
mbrava.
Legenda: lin
nii negre groasse –
valuri net diistincte pe
ortofotografi
fie şi pe teren;
linie neagră subţire –
aliniamente mai greu
p ortofotograf
afie;
observabile pe
linii punctatte negre – ipoteze
şi incertituddini; linii roşiii –
canale modeerne; linii albaastre
întrerupte – văiugi. „C” –
notaţie convvenţională
„castru”; „S
S” – secţiuni
altimetrice (v.
( mai jos fig.. 15
şi 20); „V” = val.

13

ESTuar | nr.. 3, iunie 20144

T
TEODOR,
PE
EŢAN

Figura 14. Fotografie cu
u
d
valul izolatt de la Chitid
(V.1 la fig. 13), la est dee
C.1. Vederee spre est, spre
valea mijlocie a
Luncanilorr. În stânga,
plan îndepăărtat – satul
Boşorod.

Unul dintrre beneficiille vizitei din
n anul anterior a fost sesizarea
s
un
nui val, afla
at la est de castrul
c
anun
nţat
de Dan Oltean,
O
aliniiat laturii de
d nord (fiig. 13). Am
m reluat cerrcetarea aceestui obiecttiv, pentru a‐i
înregistra cât mai correct caracterristicile. Priin comparaaţie cu răzorrul de la fig
g. 12, aceasstă lucrare este
e
mult mai impunătoa
are (fig. 144 şi 15). Ilu
ustrăm acesst val cu o fotografiee realizată în apropieerea
capătului de
d est, proffitând de o zonă cu veegetaţie reccent incendiiată, pe care linia solu
ului se distinge
mai bine11. Aşa cum arată
a
profilu
ul topografiic (fig. 15), denivelareaa este de ap
proximativ un
u metru (0
0,98
m, mai exaact), din carre valoarea conservată a valului, deasupra
d
cu
urbei natura
ale teoreticee a solului, este
e
de 0,65 m.
Figura 15.
Secţiunea topografică 1
(S.1) , perppendiculară pe
p
valul V.1 (v.
( fig. 13
pentru locaalizare); liniaa
actuală a solului – cu
roşu.

Privind deesenul de la
a Fig. 15, ob
bservăm căă lăţimea esstimată a şaanţului (colm
matat) este de 1,77 m,, de
12
aproape do
ouă ori maii mică decâât lăţimea esstimată a vaalului (3,11 m) . Astfeel de estimă
ări, bazate doar
d

Deşi abiaa începutul lui
l aprilie, datorită
d
ierniii blânde, în
n special în această
a
partee a ţării, veg
getaţia era mult
m
înaintea caleendarului (u
un aspect de final
f
de aprillie), făcând observaţia
o
mai dificilă deecât ne‐am aşşteptat.
11

Nu este nimic în nereg
gulă cu acestte proporţii. Există puţinee săpături în
n castre de marş din România, dar celee pe
care ne putem baza au proporţii sim
milare; astfell, pe cele treei secţiuni peentru care s‐aau dat dimensiuni şi pen
ntru
val, şi pentrru şanţ, la Vâârful lui Pătru (Glodariu,, Moga, 1988,, 175) sunt: 4 m şi 2 m (S..II), 3,5 m şi 2 m (S.III), 4,,5 m
şi 2,5 m (S.IIV), adică o ordine de mărime
m
de laa 2:1 la 1,75:1. Profilele acelor
a
şanţurri nu sunt to
ocmai releva
ante,
castrul de lângă Vârful lui Pătru fiiind realizat p
practic în stâ
âncă, deci fo
oarte greu; este probabil motivul pen
ntru
l în secţiun
ne (idem, 1766, fig. 4) nu eeste cea mai tipică.
t
Profile de şanţ mu
ult mai tipicee se pot vedeea în
care forma lor
cercetările de
d la Smeato
on (Dunwell, Suddaby, 20010, 48, fig. 7.6),
7
respectiiv o formă de V, cu vârf ascuţit (unghiul
12
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a
în lungul axului,
a
suntt strict orien
ntative, fiind generate de deducţiia conforma
aţiei
pe curba altimetrică,
originare a pantei. Ca
a regulă gen
nerală, valurrile romanee sunt mai laargi decât şanţurile, daar din motiv
v de
simetrie a volumelor (volumul d
de pământ d
dislocat din şanţ ar treb
bui să echiv
valeze cu păământul aşeezat
nţul ar trebu
ui să fie mu
ult mai adân
nc, ceea ce, din nou, se poate dem
monstra pe oricâte
o
exem
mple
pe val), şan
de castre romane. Cheestiunea dee fond (este sau nu o lu
ucrare milittară romană
ă?) nu poatee fi soluţion
nată
fără un son
ndaj arheolo
ogic.
Zona de intersecţie a valului cu
c ceea ce vom numi,, convenţio
onal, Castru
ul 1 (C.1 laa fig. 13), este
e
ngi de est laa val este realizată prin
n rotunjire, în
î termeni acceptabili
a
atât
discutabilăă. Închidereea laturii lun
pentru o taabără roma
ană, dar şi pentru
p
hotaarele de pro
oprietate dee pe Dealul Voinii. Pro
oblema estee că,
pe teren, se
s poate forrmula impresia că valu
ul castrului se închide uşor în spatele valulu
ui, ceea ce este
e
absurd în ambele ipoteze de lu
ucru (castru
u roman sa
au limită de
d proprietate). Dacă aşa este – iar
verificareaa, din nou, s‐ar
s putea faace numai p
prin săpăturră – atunci ceea ce am numit aici valul şi castrul
ar trebui săă nu fie stricct contempo
orane.
Figura 16.
l mijlocul
Fotografie la
laturii de esst a C.1, cu
aspectul „gglacis” şi o zoonă
unde valul este stricat
(unde se afl
flă lopăţica
Linnemann
n). Vedere sp
pre
sud (apriliee 2013). În
fundal – Dealul
Dumbrava.

Pentru a în
ncheia comentariile refferitoare la val, el se teermină spree est în dreptul unei văiuge
v
(fig. 13),
ceea ce, diin nou, ar putea operra în ambele ipoteze de lucru. Pe
P teren nu
u am reuşitt să vedem un
eventual ccot al acesttui val, sprre sud (SSV
V), însă orttofotografiaa oferă aceeastă sugesttie. Închideerea
completă spre
s
deal, a unei astfeel de laturi, este, din nou, foartee discutabilă (vederea de sus, dee pe
Dealul Dum
mbrava, ofeeră iluzia un
nei închideri suplimen
ntare, spre est,
e dar ea nu
n poate fi distinsă
d
nicii pe
teren, nici pe ortofoto
ografii). Jud
decând după vegetaţie,, zona de laa est de C.1 are aspectu
ul unei rovine,
ceea ce con
nvine unei ipoteze
i
miliitare.
Latura de est
e (ESE, fig
g. 16) a C.1 este relativ
v slab conseervată, cel puţin
p
pe treiimea inferio
oară. Nu ex
xistă
o explicaţiie foarte bu
ună pentru această situ
uaţie, decâtt presupunerea că zon
na de jos a incintei a fost
mult mai frecvent tran
nzitată de tu
urme de an
nimale, decâât cea de suss. În plus, tu
ufele de măărăcini plantate

este în jur de
d 80o); acolo
o însă valurilee nu s‐au con
nservat şi nu
u avem un teermen de refeerinţă pentru
u proporţia între
în
val şi şanţ (cca planimetrrie).
15
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ventual, mo
otivul penttru care, în zona de jo
os a
pe val13 faac vizibilitattea dificilă. Acesta ar putea fi, ev
castrului (mai
(
exact pe nu maii puţin de trei pătrim
mi din lung
gime!) nu a putut fi sesizată
s
nicci o
deschideree, deşi, la o asemenea
a
lu
ungime de latură ar fi trebuit să existe cel pu
uţin încă unaa.
aici
Zona med
diană a latu
urii de est este mai b
bine păstraată şi pare să aibă un
n caracter particular:
p
pământul scos din şanţ nu a fost pus doar pe valul prrincipal, ci, în mai miccă măsură, şi la exterio
orul
mi un glaciss. În mod no
ormal, o asttfel de amen
najare aparre la
şanţului, ceeea ce, în teermeni miliari, s‐ar num
lucrări de teren ceva
a mai sofissticate şi ccu caracter permanent (precum Zidul lui Antoninus,, v.
Antoninuss Wall Nom
mination, 255), de aceeaa apariţia accestui aspecct, aici, are mai degrabă un caracter
dubios. Niici pe aceasstă zonă, mai
m bine co
onservată, nu
n a putut fi surprinsă o ieşire din
d incintă,, cu
excepţia, d
de asemenea
a, a câtorva locuri undee valul paree pur şi simplu stricat.
Singurele intrări
i
relattiv certe în incintă se găsesc, toatte, în pătrim
mea superio
oară a „castrului”, rela
ativ
simetrice şi
ş perechi, respectiv
r
cââte o intrare mică (ccaa 1,5‐1,7 m lăţime), la 70 de m dee colţul de SE,
respectiv laa 61 m de colţul
c
de SV
V, şi câte o in
ntrare mai mare
m
(cca 3,5
3 ‐4 m), la 40 m de co
olţurile de SE şi
de SV (fig. 17‐18). Nu
u avem deci doar o form
mă generalăă fără analo
ogie, cu dim
mensiunile generale
g
de 347
14
a este de 1:3,77) , dar şi intrări poziţionate
p
e atipic. Foa
arte adevărrat, porţile din
m x 92 m (proporţia
apropiereaa dealului (coama
(
se aaflă la 200 m sud de castru) sun
nt inteligibiile, în sensu
ul că apăra
area
dealului erra vitală, înssă un castru
u de 3,2 ha ar fi trebuitt să aibă cell puţin alte două ieşiri mari, pentrru a
permite ev
vacuarea rap
pidă a celorr aproximativ 2000 de militari,
m
în caz
c de necessitate.
Figura 17.
între
C.1, intrarea mare (în
săgeţile maari) de pe lattura
de est. Veddere spre vestt.

Val care deci
d
a funcţio
onat, sigur, şi
ş ca hotar d
de moşie, darr acest lucru l‐am văzut, deja, şi la Târsa
T
(unde erau
e
plantaţi cop
paci); toate valurile
v
anticce, de altfel,, au fost utillizate, în ev mediu şi în
n epocă mod
dernă, ca rep
pere
teritoriale (T
Teodor 2013,, 21).
13

Am mai discutat desspre castre de
d marş cu cconfiguraţii neobişnuite,
n
precum celle de la Twy
yn‐y‐Briddalllt şi
dor et al. 2013
3, 27), dar nici unul dintrre acestea nu
u trece de pro
oporţia de 1:22,18), în cu to
otul alte cond
diţii
Târsa (Teod
de relief, care explică ieşşirea din cutu
ume (nu estee cazul la Ch
hitid, unde teerenul permiitea o amenajjare cu propo
orţii
normale).
14
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Figura 18.
C.1, Intraarea mică dee pe
latura de vest.
v
Vedere spre
s
est.

Intrările în
n incintă (fiig. 17‐18) see caracterizează prin absenţa
a
valu
ului şi a şa
anţului, cel puţin apareent.
Desigur, problema
p
accesului pee o proprietate îngrăd
dită se face cam în aceelaşi fel în care se face şi
într‐un casstru de marrş, respectiv
v cu o amen
najare speciifică, pentru
u a uşura în
n special cirrculaţia careelor
încărcate; din
d acest motiv, intrăriile mari se ju
ustifică (sun
nt suficient de largi pentru a evita
a scăparea unei
u
roţi în şanţţ), dar cele mici, late de
d aproximaativ 1,5 m, ar
a fi insuficciente. Abso
olut la fel caa în cazul unui
u
castru, dou
uă intrări allăturate, un
na mai şi un
na mică, paar să aibă ex
xplicaţii difiicile. Relativa lor simeetrie
este încă şii mai greu de
d explicat.
Figura 19.
C.1, colţull de SE, ved
dere
spre vest. Fotografie din
aprilie 20113.

17
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Figura 20.
Secţiunea topografică 2
(S.2 la fig. 13), peste
latura de sud a C.1

Valul laturrii de sud a C.1 este cell mai bine cconservat (v
v. fig. 19), m
motiv pentru
u care am reealizat aici încă
î
o secţiunee topograficcă (sau altimetrică). E
Estimarea dimensiunilo
d
or valului şi şanţuluii se face du
upă
aceleaşi criiterii enunţţate anteriorr, respectiv de la recon
nstituirea ip
potetică a curburii
c
natturale a solu
ului
(fig. 20). Ar
A fi de pu
unctat aici câteva
c
obseervaţii, porrnind strict de la acesst desen. În
n primul râ
ând,
disproporţţia dintre lă
ăţimea valu
ului şi lăţim
mea şanţului este aicii mai mică
ă decât la prima
p
secţiu
une
(1,75:1), reespectiv 1,2::1, ceea ce se depărteaază semnifiicativ de ex
xemplul furrnizat mai sus
s (Vârfull lui
Pătru); com
mparaţia cu
u Târsa (Teo
odor et al. 20013 a, 22, fig. 14) este mai
m puţin nefericită,
n
su
ub acest asp
pect,
raportul accolo fiind de
d 1,32:1. Ex
xistă însă alte două ob
bservaţii, cu
u mult mai neliniştitoaare. Prima – că
panta desccrisă de val nu este ceaa aşteptată; la un castru
u – fie el dee marş sau stativ
s
– valu
ul are un prrofil
mai abrupt, spre şanţţ, pentru a ffi mai greu de escalad
dat, dar maii lin spre in
nterior, tocm
mai pentru a se
ajunge uşo
or pe vârfull lui. Aceastta ar fi teorria. În practtică – putem
m găsi excep
pţii, nu pen
ntru că nevoile
unui castru
u nu ar fi cam
c
aceleaşi în toate cazurile, cii fiindcă ero
oziunea poate juca fesste, iar ceea
a ce
putem măăsura noi accum nu estte forma co
onstruită, ci
c forma con
nservată. Excepţia
E
o putem
p
găsii pe
aceeaşi ilusstraţie invocată câteva rânduri maai sus (Târsaa).
În fine, o a doua obsservaţie com
mparativă sse referă la dimensiun
nile în plan ale valuluii. Aşa cum am
văzut deja pentru Vârrful lui Pătrru, valul ar ttrebui să măsoare cam
m 4 m lăţimee; în cazul Târsa
T
– pe do
ouă
1 . În cele două secţi
secţiuni distincte am
m obţinut rezultate
r
fo
oarte aprop
piate, în ju
ur de 5 m15
iuni
topograficee realizate la
l Chitid av
vem cifre ccomparativee mult mai mici, respeectiv 3,11 m (pe valul din
nord, dar acea cifră este discutabilă) şi 2,335 m (pe valul
v
din su
ud), ceea cee, în sine, recomandă
r
un
„diagnostic rezervat”.
Latura de vest
v
a C.1 are
a caracteriistici similaare cu laturaa de est, incclusiv la niv
velul conserrvării, care este
e
din ce în ce
c mai slabă
ă, cu cât co
oborâm spree vale. O prroblemă paarticulară esste legată de
d intersecta
area
traseului valului
v
cu amenajarea
a
a modernă a unui can
nal (cu roşu
u la fig. 13
3). Canalul a fost realizat
probabil după al doileea război mondial,
m
fiin
ndcă are com
mponente d
de beton arm
mat; cel carre coboară spre
s
vale, construit pe o pantă relaativ accentu
uată, are „ssăritoare” de
d beton, pentru
p
a teempera vitteza
viiturilor. Şanţurile
Ş
accelor canalee, adănci de 1,5‐2 m, au
u fost aproap
pe cert săpa
ate cu excav
vatorul, ceea
a ce
presupunee (mai ales la epoca reespectivă, îîn jur de 19
960), maşini grele, pe şenile. Rezzultatul estee că
valul C.1 dispare
d
com
mplet vreo 10
1 m la sud
d de canal, fiind practiic distrus de şenile. Deeşi prelungiirea
liniei de veest a C.1 arr merge aprroape parallel cu canalul care cob
boară spre NNE,
N
la aprroximativ 2 m,
linia valulu
ui nu mai poate
p
fi văzu
ută nicăieri până la inttersecţia cu valul VNV
V‐ESE. Şi în cazul celui din

În cazul T
Târsa, însă, am stabilit anterior
a
că nu
n este tocm
mai – sau doaar – un castrru de marş, având urmee de
amenajare temeinică
t
a palisadei,
p
cu pari groşi, ell funcţionând
d cel puţin un
u sezon (Teo
odor et al. 2013, 24‐25).
15
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u poate fi distins,
d
în veegetaţie, pee primii 8‐10
0m
urmă, deşii în general foarte binee vizibil pe teren, el nu
de lângă caanal, lăţimeea respectivă părând un
n culoar de manevră a excavatoru
ului.
În fine, o altă
a problem
mă pe care o vedem pe planul C.1 (fig. 13) estte faptul că,, deşi laturile sunt abso
olut
drepte (ceeea ce este neobişnuit,
n
p
pentru
o am
menjare pop
pulară lung
gă de aproa
ape 350 m), unghiurilee nu
sunt dreptte. Astfel, unghiul
u
de SE are 82o, cel de NE – 101o, cel de NV – 80
8 o, iar cel de
d SV – 101o16.
Tehnica dee castramettaţie, care permite
p
trassarea laturillor drepte, este aceeaşşi care impu
une unghiu
urile
drepte, iar acest lucru
u este de aşteptat ori dee câte ori terrenul permiite. Iar în accest caz ar fii permis.
Ceea ce nu
u a observatt descoperitorul „castrrului” la Ch
hitid (Oltean
n 2012, 619‐620) este că,
c dacă desspre
un castru vorbim,
v
atu
unci sunt cell puţin două (v. fig. 13). O a doua incintă (C.2
2), alăturatăă şi paralelă
ă cu
prima, se aaflă la NV de
d C.1, avân
nd lungimeaa (211 m) aliniată inverrs, VNV‐ESE
E, şi o lăţim
me mai maree de
118 m (distanţa până la canal). Sunt
S
vizibilee laturile dee SV şi parţţial latura de
d NV. Aspeectul valulu
ui şi
ut similar cu cele constatate în cazul C.1, cu aceeaşi obsservaţie, că latura dinsspre
al şanţuluii este absolu
deal este co
onservată mai
m bine deccât cea care coboară pee pantă.
Un lucru absolut
a
biza
ar, legat de această
a
incin
ntă, este că ea nu se în
nchide spre est,
e adică sp
pre C.1. Lattura
lungă se teermină la cca
c 7 m de vârful valu
ului C.1, şi la aproxim
mativ 3.5 m de margineea exterioarră a
şanţului acceluiaşi. O situaţie de acest tip nu
n cunoaşteem, în literatura castreelor roman
ne (mai aless de
marş), dar,, în cazul în
n care desp
pre castre arr fi vorba, atunci
a
apar imediat do
ouă consecin
nţe: ele au fost
strict conteemporane (a
au funcţion
nat simultan
n), iar C.1 a fost făcut primul.
Figura 21.
Latura de sud
s a C.2.
Vedere spree vest (2013)).

Latura lun
ngă a C.2, deşi
d
foarte clar
c
vizibilăă (cu excep
pţia zonelorr cu arbuştii, din ce în ce mai puţţini,
fiind în curs de tăieree, la vizita din
d 2014), nu
u prezintă nici
n o intrarre clară. Sin
ngura posibiilitate ca tottuşi
l
în carre, astăzi, in
ncinta este traversată de un toreent (v. fig. 13).
o intrare ssă fi existatt apare în locul
Poziţionareea acestei in
ntrări, la ccaa 3/5 din lungimea currtinei (123 m faţă de co
olţul de SV, adică 0,583
3) ar
fi tipică peentru un ca
astru. Curio
ozitatea ar fi,
f totuşi, căă aliniamenttul de frontt – pe care ar fi trebuit să
existe portta praetoria – nu existtă, sau exisstă, prin caastrul alătu
urat, absenţţa porţii prretoriene fiiind
compensattă de spaţii de ieşire pee la colţurilee castrului (??).
(

Unghiurille nu sunt perfect compllementare, fiiindcă nu au
u fost măsuraate între liniii abstracte, de‐a
d
lungul unei
u
întregi laturri, ci pe alinia
amentul exacct al ultimulu
ui segment drept
d
înainte de rotunjiree.
16
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Figura 22.
v a C.2,
Latura de vest
ultimii 12‐13 m înaintee de
canalul moodern.

Pe latura de
d vest există o singu
ură intrare, dar largă şi
ş clară. Ea nu va fi illustrată, fiin
ndcă valul,, pe
ambele părrţi, era com
mplet ocupatt de boscheţţii proaspătt tăiaţi, însă a fost măsu
urată şi are o lăţime dee 5,3
m (uşor prrea mare, dee această daată…). Parteea de jos a acestei
a
laturri lipseşte cu
u totul (fig.. 22), pămân
ntul
fiind evideent nivelat mecanic, cu
u decenii în
n urmă, înaainte de a creşte
c
pădu
uricea care, din motivee de
subvenţie aagricolă, toccmai a fost tăiată.
Admiţând că ipoteza cu porta prrincipalis dexxtra, formullată mai su
us, este coreectă, atunci intrarea dee pe
v
ar fi porta decumaana, iar ea s‐ar
s
afla la jumătatea acestei latu
uri. Această
ă deducţie, aşa
latura de vest
ipotetică cu
um este, e necesară,
n
fiiindcă aspteectul terenu
ului, la nord
d de canal, a fost comp
plet compromis
prin lucrărri de nivela
are. Acest llucru este cert,
c
fiindcă
ă, pornind de la ipoteeza opusă, că valurilee de
pământ rep
prezintă un
n hotar de proprietate,
p
, ele repreziintă o form
mă de marca
are fermă, tiipică ţărăniimii
ne‐cooperaativizate (co
omuniştii nu
u foloseau aastfel de „g
garduri”). In
ndiferent câ
ând a fost reealizată inciinta
2, ea a fostt ridicată îna
aintea canallizării comu
uniste, deci latura de nord
n
a incintei a dispărrut ca urmarre a
unor lucrări de „îmbu
unătăţiri fun
nciare”.
Deducţia anterioară,
a
c porta decu
cu
umana, estee acum utilăă în încercarrea de a preeciza lăţimeea fostei inciinte
de pământt. Studiul orrtofotografiilor a permis conturareea a trei ipo
oteze (notatee astfel la fiig. 13), care pot
fi comparaate cu lungimile de currtină de la poartă
p
la colţ, respectiv
v partea de sud, cunoscută, cu parrtea
de nord, dispărută. Astfel,
A
dacă d
de la porta ddecumana laa colţul de SV
S sunt 90 de
d m, de la aceeaşi poa
artă,
poteza 1”, 89
8 m până la
a „ipoteza 2”,
2 şi numaii 51 de m pâână la „ipotteza
spre NNE, sunt 116 m până la „ip
3”, cea mijjlocie fiind,, desigur, cea favorită.. Am făcut şi o fotogrrafie (fig. 23
3) în lungull acestei lin
nii –
ipoteza 2 – pe care se vede un lucru foarte clar, şi an
nume că ceel puţin o parte
p
a terenului a sufferit
relativ receent arături, operaţiunee la care, deesigur, valu
ul unui casttru de marşş nu are cu
um rezista prea
p
mult.
Încheiem descrierea
d
in
ncintelor dee pământ ccercetate la suprafaţă, sub
s dealul Dumbrava,
D
, cu menţiu
unea
unui obiecctiv nevizittat, notat laa fig. 13 „C
C.3”. Aceasstă incintă este mult mai puţin vizibilă deecât

20
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ouă, pe orto
ofotografii, iar două d
dintre laturiile sale suntt departe de
d a avea lin
nii drepte. Am
A
celelalte do
adus totuşi această forrmă pe plan
nul de la fig
g. 13 pentru
u a ilustra o analogie, ceert popularăă, a C.1.
Figura 23.
Fotografie în
î lungul
aliniamentu
ului numit
„ipoteza 2”
” (v. fig. 13).
Vedere spree vest.

În încheierrea acestei secţiuni de raport, refferitoare la prezumtiveele castre de
d la Chitid
d, vom rezu
uma
argumenteele care se opun
o
identificării lor drept
d
castre de marş ro
omane: prop
porţia absollut neobişnu
uită
între lungiime şi lăţim
me (C.1); abssenţa porţilo
or pe trei păătrimi din laturile
l
lung
gi; mărimeaa insuficientă a
valului, în
n plan; ung
ghiurile înttre laturi nu
n sunt dreepte (C.1); relaţia neo
obişnuită în
ntre cele do
ouă
construcţiii (absenţa la
aturii de est a C.2).
Figura 24..
Incinta 1 de
d la Chitid –
Dealul Du
umbrava.
Imagine dee la
semiînălţim
me (la
jumătatea urcuşului pee
deal).

şi argumeentele în faavoarea ideentificării unor
Tot aici trrebuie să menţionăm
m
u
castre de marş. Un
argument foarte
f
puterrnic, la acesst moment aal documen
ntării, este precizia
p
rem
marcabilă a unor
u
linii lu
ungi
de 350 m fig.
f 24), cât şi poziţionarea lor parralelă (fig. 13). Terenu
ul nu este attât de plat cât
c ar putea
a să
21
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onsecinţă nici una dintrre laturile lu
ungi nu po
oate fi văzuttă, întreagă,, din nici o parte a latu
urii,
pară, în co
de la înălţiimea unui om.
o În opiniia noastră, trasarea
t
unor linii atât de lungi, dar
d şi perfecct paralele, este
e
imposibilăă fără ajuto
orul unui topograf şi a uneltelo
or adecvate,, fie ele an
ntice sau moderne.
m
Or
O –
topografi, în
î cultura populară
p
an
ntebelică?...

Figura 225. Vedere dee la Dealul Dumbrava
D
sppre sud‐vest.
Un al doilea argumen
nt importan
nt este poziiţia presupu
uselor castrre. Pentru trupele
t
caree veneau dee la
s
drum
m, prin Porţţile de Fier ale Transillvaniei, casstrul de la Sarmizegettusa
Dunăre, pe cel mai scurt
ana) funcţio
ona probab
bil ca un caastru de traanzit, ca eta
apă de marrş. Următoa
area
(viitoarea Ulpia Traia
ost la Orleaa, respectiv
v confluenţţa Râului Mare
M
cu Sttreiul, fiind
dcă de aicii se
etapă logică ar fi fo
deschideau
u două căi strategice: u
una spre su
ud‐est, pe cu
ursul Streiu
ului în sus, spre castru
ul de la Pui (13
km), apoi spre
s
Ponoriici; o a douaa cale porneea spre nord
d, tot pe currsul Streiulu
ui, dar spre vărsare.

Figura 26. Vedere de pe Dealul Dumbrava,
D
sppre nord‐vestt.
De la Sarm
mizegetusa la Orlea su
unt cca 20 d
de km (pe cale),
c
distan
nţă la limita
a inferioară a unei zilee de
marş a arm
matei roman
ne, însă, în condiţii dee război, pro
obabil se prreferau disttanţe mai sccurte, pentrru a
22
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p
lin
niile de com
municaţii17. M
Mai mult, im
mportanţa sstrategică a confluenţeei amintite ar
a fi
nu lungi periculos
impus ocu
uparea ei peermanentă, pe parcurssul războiullui. De la Orlea
O
la Chiitid nu sun
nt decât 14 km,
k
dar, din no
ou, poziţia de la Chitiid pare să joace un roll cu totul deosebit.
d
În primul rân
nd, este ultiima
posibilă op
prire înaintte de intrarea în mun
nţii care făăceau obiectul eforturiilor deoseb
bite depuse de
armata rom
mană. În al
a doilea râând, vizibiliitatea de pe
p Dealul D
Dumbrava este un 3660o cum rarr se
întâmplă pentru
p
o înă
ălţime de do
oar 400 de m
metri. Spre SSV se ved
de toată valeea Streiului,, până la Orrlea
(şi mult du
upă, dar pe un culoar îîngust, v. fiig. 25); spre NNV se veede valea in
nferioară a Streiului,
S
până
lângă Simeeria (18 km,, v. fig. 26). Privind spre munţi – se văd, iarăăşi, lucruri interesante.
i
. Am realiza
at o
analiză dee vizibilitatee, din care rezultă căă există ved
dere directăă spre câtev
va puncte cheie, preccum
barajul 1 d
de la Vârful Secuiului (7,8
(
km; v. T
Teodor et all. 2013 a, 133), fortificaţiia de pământ de la Vârful
Prisaca (111,3 km), sau
u vârful God
deanu, deassupra Sarmiizegetusei Regia
R
(21,5 km).
k

Figura 277. Panoramă de pe Dealull Dumbrava,, de la ESE până
p
la SSE. Aprilie 2013
3, cu Alexandru Berzovaan.

s arheolo
ogic?
Un nou sit
La margin
nea sudică a satului Ch
hitid am ob
bservat, din
n mersul m
maşinii, o pa
arcelă de pământ pe care
c
creşteau… fragmentee ceramice. În ciuda deensităţii maari a artefacctelor arheo
ologice, sup
prafaţa pe care
c
erau ele răăspândite erra foarte mică
m
(parcelaa are 52 x 30
3 m, dar nu
n am verifficat latura de nord, un
nde
începea o grădină
g
înch
hisă, v. fig. 28).
Am văzut în arătură 30‐40 de fraagmente ceeramice, pattru nuclee debitate
d
de piatră şi un
n piron micc de
fier. Mareaa majoritatee a fragmen
ntelor ceram
mice sunt prreistorice (n
ne abţinem de
d la oricarre încadraree, în
18
lipsa calificcării specifiice) , dar ex
xistă, cu cerrtitudine, şi cel puţin u
un fragmentt de epocă romană,
r
la care
c
se ataşeazăă pironul, cu
u o manufaactură tipic romană
r
(flo
oare rectagu
ulară, plată şi
ş lunguiaţăă).
17

Pentru lun
ngimea tipică a unei zile de marş vezzi Teodor 20113, 62, n. 27.

Pe teritorriul localităţii, mai exact la sud de acceasta, a fostt semnalată o aşezare Tu
urdaş, în pun
nctul numit „La
Plopi” (Lucca 2005, 45). Este imposib
bil de spus, pe actuala documentaţie
d
e, dacă este vorba desprre una şi aceeeaşi
aşezare, fiin
ndcă nu am reţinut nici un fel de plopi în zona sitului numit de noi, în aceeaşi man
nieră botaniccă şi
inconsistenttă, „La Trand
dafiri”. Sperăăm că, măcarr de aici înco
olo, autorii unor
u
repertorrii nu se vor mai mulţum
mi cu
18
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La Trandafiri”, fiindcă parcela alăăturată, de la
l vest, era plantată
p
cu trandafiri (da,
(
Am numitt punctul „L
în câmp deeschis!).
Figura 28
Satul Chitiid, marginea de
sud, punct „La
Trandafiri””, artefacte
preistorice. Imagine IN
NIS
NCPI).
Viewer (AN
Coordonateele Stereo 70 ale
punctului central:
c
3494
492,
468638 (saau, în
coordonate geografice ‐
45.701051553° N,
23.065299668° E).

Pe teritoriu
ul satului Chitid
C
este îînregistratăă o villa rusttica (HD‐I‐ss‐B‐03171), în
î punctul Pleaşa (Dea
alul
Pleaşa lui Zoltan în DTM),
D
lângă pârâul Ch
hitid19; chiaar fără o loccalizare ma
ai exactă (taabelele LMII nu
ntre punctu
ul La Trandaafir şi Pleaşşa ar trebui să fie în jur de 1 km (v
v. fig. 29). Su
urse
permit acest lucru!), în
locale ne‐aau asiguratt însă că aria
a
de răsp
pândire a urmelor dee epocă ro
omană este mai mare; la
aproximatiiv alt kilom
metru spree SE, de laa Pleaşa, aproape
a
dee vărsarea pârâului Ocoliş
O
în râul
r
Luncanilorr, pe malul stâng al pârrâului, în m
malul surpatt, au fost găăsite tubuli, care nu pott proveni deecât
20
de la o adu
ucţiune (rom
mană? daciccă?) , însem
mnând posib
bil o altă villla rustica (??)21, la sud de
d partea fin
nală
a cursului de apă. Esste remarcabil şi topon
nimul „La Cetate”
C
(v. fig. 29), din
n imediata apropiere, loc
încă neveriificat.

toponime discutabile,
d
c
câtă
vreme coordonatele geografice (sau
(
Stereo 770, nu conteează) repreziintă indicii mult
m
mai clare.
Localizăriile din LMI sunt
s
aşa cum
m le ştim, adiccă şi aproxim
mative şi con
ntradictorii. Cf.
C DTM, und
de Dealul Pleeaşa
şi pârâul Ch
hitid nu sun
nt alăturate, între cele do
ouă plasându
u‐se Dealul Ungurului. Pe Egispat villa
v
rustica este
plasată în saat, ca de obiccei. (v. http:///egispat.inp.o
org.ro/).
19

În zona proximă
p
estee amintit un punct numit Fântâna Po
obradului (D
Daicoviciu, Ferenczi, 19511, 7; Daicoviiciu,
H., 1964, 113),
1
în caree au fost găăsite conduccte ceramicee atribuite dacilor,
d
în asociere cu ceramică
c
da
acică
(aprecierea din urmă ap
parţine însă localnicilor), într‐o zonă aparent
a
terassată. Nu am găsit toponim
mul Pobradu
ului,
m
pe harta
h
dar am găsiit toponimull Coasta Marre, pomenit de Constanttin Daicoviciiu, cât şi fântâna, fiind marcată
militară. La nord de aceea fântână ex
xistă un plato
ou (împăduriit…), de 178 x 94 de m, demn
d
de tot interesul…
i
Î
Între
Fântâna Pop
pii şi Fântâna Pobradulu
ui distanţa în linie dreaptă este de num
mai 3,25 km,, de aceea nu
u putem excllude
nici una din
ntre cele dou
uă ipoteze (aducţiune rom
mană sau daacică). Poziţiaa de la Fântââna Popii estte însă mult mai
puţin intereesantă din pu
unct de vedeere militar, d
decât cea de la Fântâna Pobradului (care controllează accesu
ul pe
coasta care urcă
u
spre Tâârsa), motiv p
pentru care ip
poteza unei villa
v
rustica pare
p
mai înteemeiată.
20

21

Mulţumirri d‐lui Cristiian Măzăre, ssecretarul prrimăriei din Boşorod,
B
pen
ntru aceste in
nformaţii.
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Fiigura 29. Parrtea de sud şi
ş est a satulu
ui Chitid, cu localizarea punctelor
p
de interes arheologic.
Bulinee roşii – punctte de interes; buline
b
negre – toponime.

Concluzii
Am reuşit să vizităm
m, fie şi cu un
u an întârrziere faţă de
d planificaarea iniţială
ă, toate pun
nctele din zona
nferior al Văii
V Luncaniilor unde se raportaseeră anteriorr fortificaţii care eventu
ual ar puteea fi
cursului in
legate de războaiele daco‐romaane. Rezultaatele au fosst mai deg
grabă dezam
măgitoare, dar
d am răm
mas
credincioşii celor exprrimate anteerior (Teodo
or 2013, 1311), respectiv
v că toate observaţiile
o
e de teren sunt
s
importantee, inclusiv cele
c
negativ
ve. O bază de date com
mpletă a sitturilor arheeologice, ev
ventual înso
oţită
de interfaţţa grafică a unei aplicaţii GIS, ar trebui să cuprindă nu doa
ar siturile arheologicee şi
perimetrele lor de protecţie, ci şi zonele în care s‐a
au făcut ceercetări de suprafaţă, dar nu a fost
evidenţiat potenţial arheologic. Într‐un anume senss, responsaabilitatea cee revine arrheologilor,, în
e
chiar mai
m mare, atâta vrem
me cât efecctul aştepta
at este exclluderea aceelor
situaţia diin urmă, este
perimetre din atenţia
a colegilor. Acesta estee motivul pentru
p
care un raport aproape in
ntegral nega
ativ
numără peeste 20 de pagini;
p
declaasarea, fie şşi neoficială, a unor loccuri de interres, trebuie fundamenttată
pe o docum
mentaţie la fel de bunăă ca aceea peentru oricarre sit arheollogic, iar arrgumentele ar trebui să
ă fie
foarte claree.
Am vizitatt câteva incinte închisse cu val în
n perimetru
ul satului Vâlcele,
V
câtt şi compleexul de „castre
romane” găsit
g
de Da
an Oltean pe
p Dealul V
Voinii, la lim
mita teritorrială cu com
muna Boşo
orod. În opiinia
noastră, accele lucrări, relativ imp
presionante ca aspect (şi ca volum
m de muncă!), nu pot să
ă aibă legăttură
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cu amenajări militare ale antichităţii; studiul fiecărui caz în parte a demonstrat că respectivele incinte
de pământ nu pot avea valoare militară, şi este extrem de puţin probabil să fi fost folosite vreodată în
acest scop. Caracteristica acestor lucrări sunt valuri late de cca doi metri, înalte de până la 0,5 m, cu
şanţurile poziţionate la exterior, ceea ce poate genera iluzia că sunt lucrări de câmp realizate de
romani; absenţa oricărei linii drepte, pe un teren care ar fi permis acest lucru, elimină posibilitatea de a
fi lucrări romane. Ipoteza noastră de plecare a fost că ar fi posibil să fie palisade dacice, realizate prin
aglutinare (respectiv câte o incintă pentru fiecare corp de armată care a sosit, la răstimpuri, într‐o zonă
de concentrare), dar multiple fapte constatate pe teren contrazic această supoziţie; între acestea –
şanţul realizat pe exterior, poziţiile slabe (cu înălţimi dominante în apropiere, respectiv în bătaia
arcului), lipsa închiderilor spre Valea Voinii, cât şi modul concret de asociere a incintelor (prea
aproape una de cealaltă).
Scutind aici alte comentarii despre Dealul Cărbunăria, este de remarcat perfecta similitudine dintre
situaţiile de la Dealul Voinii şi Dealul Grid (sau Ocolişul Mic): poziţie slabă, dominată de o înălţime,
absenţa liniilor drepte, colţurile rotunjite, şanţurile pe exterior. Aparenţa acestor lucrări în teren poate
păcăli nu doar un arheolog amator, sau chiar pe unul profesionist, dar şi pe localnici; astfel, un tânăr
instruit din Boşorod era convins că în poziţia de la Grid – pe care a văzut‐o anterior vizitei noastre –
era o cetate antică. Subliniem acest fapt pentru a arăta că, dacă este o formă a culturii materiale locale,
este una suficient de veche pentru ca sătenii să nu o mai recunoască.
La Chitid lucrurile sunt ceva mai complicate; am arătat mai sus şi argumentele împotriva identificării
acolo a unor castre de marş, şi pe cele în favoarea unei astfel de identificări. În virtutea
responsabilităţii pe care o implică „declasificarea” unor situri, pe care am invocat‐o mai sus, ar fi
necesar să fim absolut convinşi că situl de sub dealul Dumbrava nu comportă interes istoric; or – nu
putem fi atât de convinşi, chiar dacă, în cântarul argumentelor, cele contra par să atârne mai greu. La
Chitid va trebui făcută o săpătură de evaluare, pentru a vedea dacă o eventuală continuare a
documentării (de exemplu o ridicare topografică propriu‐zisă) este una necesară.
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