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1. Repere geografice
Fortificația liniară de la Ponorici s‐a aflat, de la început, pe lista noastră de priorități. Motivul poate fi
rezumat într‐o singură propoziție, formulată cu decenii în urmă, lucrarea de apărare fiind „grandioasă
(...) şi cu totul neobişnuită” (Ferenczi 1978, 128). În fine, un al doilea motiv era că, până la momentul
octombrie 2012, când am realizat prima cercetare de suprafață în zonă, nu exista nici o resursă
topografică de o anume consistență1. Prelucrarea datelor prelevate în teren, cu acea primă ocazie, a
relevat însă existența a numeroase nelămuriri asupra unor detalii relativ importante, aşa încât am
amânat publicarea raportului. Am realizat o a doua ieşire în teren, la jumătatea lunii aprilie 2013, dar,
din cauza condițiilor meteorologice deosebit de ostile, operațiunea de clarificare s‐a mai amânat încă o
dată, pentru iunie 2013.

Figura 1. Model în trei dimensiuni a ansamblului montan Chiciura – polia Ponorici. Vedere dinspre sud, fără
exagerare verticală. Culori de altimetrie generate de un DEM la 30 m, ca şi liniile de contur (la 50 m; cu linii
mai groase – conturul de 700 şi 1000 de metri). Sunt figurate principalele elemente defensive – troianul de la
Ponorici şi zidul de la Chiciura.
Vom începe cu o prezentare a amplasamentului muntelui Chiciura, de care ne vom ocupa în acest
raport. Muntele se prezintă sub forma surprinzătoare a unui trunchi de piramidă aproape regulat (fig.
1), de plan aproape pătrat, având dimensiunea unei laturi, pe rama superioară, de cca 1,5 km, iar pe
cea inferioară – cca 2 km, deci un ansamblu de 3 km2. Trunchiul de piramidă este orientat, cu cele

Între timp, în decembrie 2012 a apărut cartea lui Dan Oltean, care umple parțial acest gol, ieşind din desenul‐
schiță şi reamplasând monumentul în geografia reală, deşi scara la care îşi expune desenul este cu totul
neadecvată (v. Oltean 2012, ilustrația i.c. 57, fără număr de pagină, în calupul final de planşe).
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patru laturi, aproximativ spre cele patru puncte cardinale, având ca repere Piatra Roşie (spre nord),
avena Cioclovina (spre vest), valea şi peştera Ponorici (spre sud) şi interfluviul Călianu‐Valea Roşie (la
est). Platoul superior are cote între 950‐1000 m altitudine, în timp ce marginile inferioare variază, între
800 m la mijlocul laturii de nord‐est (Valea Roşie), sub 600 m pe latura de NV (satul Cioclovina), 850 m
pe latura de SV (polia2 Ponorici) şi 900 de m pe latura de NE (Valea Călianului, cu variația Călienilor).
Colțul nord‐estic este singurul loc în care piramida nu se mai detaşează din peisaj, şaua dintre Călian
şi Pârâul Roşu având cote în jur de 1000 m, însă această punte spre Dealul Rotunda şi Poiana Omului
reprezintă un pasaj îngust, de sub 200 m lățime. Pantele care separă piramida Chiciurii de terenul din
jur sunt destul de severe: 30o spre Valea Roşie, 35‐39o spre satul Cioclovina (dar şi mai mult pe zona
superioară), 20o spre polia Ponorici şi 27o spre valea Călienilor.
Aproximativ în mijlocul acestui trunchi de piramidă tronează vârful Chiciurii, care nu se ridică mult
peste vârfurile din jur, dar este izolat de acestea de un „şanț” adânc de 100 de metri, compus dintr‐o
salbă de doline (deci uvale), indicând existența unor ape subterane, pe un curs ce poate fi bănuit cu
izvoare (azi scufundate) aflate la NE de vârf, vale seacă ce ocoleşte masivul montan pe la sud şi
sfârşeşte în prăpastia dinspre satul Cioclovina, la NV.
Căile de acces sunt mai multe, dar toate dificile. De la vest, din satul Cioclovina, turistul poate urca pe
o potecă destul de abruptă, pe sub Dealul Mesteacănului. Dinspre nord se poate veni din valea
superioară a Pârâului Roşu, ajungând în poiana aflată la nord‐vest de vârful Ursul Mic, traseu asupra
căruia vom reveni. Un traseu mai lung, recomandat doar maşinilor 4 x 4 (eventual cu reductor), pleacă
din satul Alun, ajunge în creastă lângă Poiana Omului, apoi coboară uşor pe culme, pe la Dealul
Rotunda şi pe la nord de Valea Călianului, până în poiana de la nord de Vârfete. Am explorat şi căile
de acces dinspre sud şi sud‐vest, dar sunt foarte lungi şi grele şi nu le recomandăm, deşi, cu siguranță,
ele vor trebui explorate cu mai multă perseverență, cel puțin pentru motivul că traseele de invazie ale
romanilor erau dezvoltate în acest peisaj, între satele comunei Pui (la sud) şi vârful Poiana Omului (la
nord). Situația descrisă sumar, mai sus, explică în bună măsură de ce se ştiu atât de puține lucruri
despre un obiectiv de maxim interes. În urmă cu trei decenii şi jumătate, Istvan Ferenczi (1978, 128)
era revoltat că Troianul fusese „totalmente scăpat din vederea acelora care planifică cercetări arheologice pe
aceste meleaguri” (curios, nu?), adăugând: „cartografierea tuturor acestor elemente de întărituri, precum și
săparea în întregime a câtorva dintre ele este absolut necesară, o sarcină de primă urgență ce nu suferă nici o
amânare”. Lucrurile nu s‐au schimbat prea mult de atunci, adică nici urgența, nici amânarea,
prioritățile colectivului „cetăților dacice” nemodificându‐se între timp, subiectul lucrării de față
rămânând apanajul hunedorenilor de calificări diverse (precum Tatu, Moraru sau Oltean); oricum,
acestora le şi datorăm, în bună măsură, progresele realizate în ultimele decenii.
Masivul montan este puternic împădurit, de regulă fiind libere de vegetația arboricolă doar dolinele
mari şi polia Ponoriciului (cunoscută şi drept Valea Seacă; vezi figura 2). Una dintre consecințe este că
obiectivele de interes arheologic scapă cercetării aeriene.

„Polia” este o „depresiune carstică închisă, în general alungită, mărginită de versanți abrupți, cu fundul plat; de
obicei s‐a format prin îngemănarea mai multor uvalas‐uri” /variație la uvală/ (Dicționarul Enciclopedic, 1993‐
2009). Definiția ne obligă, desigur, la alte definiri în lanț; astfel, „uvalas‐ul” (sau „uvala”), este o „formă carstică
de suprafață, alungită, puțin adâncă, rezultată din unirea mai multor doline” (Marele Dicționar de Neologisme,
2000), iar „dolina” este „depresiune în formă de pâlnie, formată prin dizolvarea unor roci solubile” (DEX 1998).
2
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Figura 2. Model teren în reprezentare plană (perpendiculară), cu linii de nivel (la 25 de m) vectorizate după
planuri ANCPI 1:5000. Suprafețele haşurate reprezintă teren descoperit, care poate fi vizualizat în
ortofotografie. Cu D sunt notate dolinele mai mari. Liniile zimțate, groase, reprezintă căderi de nivel (stâncă
cvasi‐verticală).
Zona despre care vorbim nu poate fi descrisă cu uşurință, datorită specificului carstic extrem de
pronunțat. Nu vom recurge la o descriere tehnică, cu atât mai mult cu cât astfel de texte stau la
dispoziția cititorului dornic de aprofundare (Ferenczi 1978, Rus 2012), dar vom încerca să sugerăm
arheologilor câteva date esențiale. Povestea scurtă este că aici, în mezozoic, cu mult înainte de a exista
4
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Munții Carpați, a existat marea Tethys, pe fundul căreia s‐au acumulat depuneri sedimentare, aflate
genetic la originea plăcilor grezoase (de gresii). În zonele mai puțin adânci, în acea mare tropicală (da!)
creşteau colonii de recifuri de corali, care reprezintă materia primă a viitoarelor bazine calcaroase.
Abia apoi a urmat procesul de încrețire, prin care placa Getică a încălecat placa Danubiană. A rezultat
o scoarță terestră care, în esență, are la suprafață calcare, care suprapun gresii, care la rândul lor s‐au
format pe mase cristaline mult mai vechi şi mai dure (expunere schematizată). Întregul masiv Şureanu
este unul calcaros, în care se manifestă fenomene carstice, respectiv cursuri de apă care sapă în stratele
superficiale şi curg în subteran, însă fenomenele cele mai spectaculoase de această natură apar la sud
de Valea Roşie şi domină peisajul până la Strei, vale care închide marginile de est, sud şi vest ale
Platformei Luncanilor. Apele îşi croiesc drum şi sub pământ, nu de puține ori pe mai multe etaje, aşa
cum este cazul peşterilor de la Cioclovina, Cioclovina „Uscată” reprezentând etajul superior3, mai
vechi, iar Cioclovina „cu Apă” – etajul inferior, mai nou. Izvorul care alimentează bazinul este cel pe
care noi îl numim Ponorici4, cu izvoare la est de Chiciura, care se scurge în subteran în lunca şi peştera
Ponorici, la cota de aprox. 830 m. Vechiul (în sensul de geologic) curs al pârâului – azi uscat – este
vizibil la suprafață, pe ceea ce se numeşte Valea Seacă, sau polia Ponoriciului, pe care avem şi cote de
845 m, ceea ce arată că pârâul a continuat să sape în patul său de calcar pe cursul său superior şi după
ce cursul inferior a devenit subteran. Nivelul de ieşire al apelor subterane, în Cioclovina cu Apă, se
află însă la cota 656 m, adică 174 m mai jos decât intrarea de la Ponorici (v. Peşterile din România, 16),
deşi distanța în linie dreaptă, între cele două puncte, este mai mică de 1,4 km. Intervalul dintre Peştera
Ponorici şi Peştera Cioclovina reprezintă acea vale paradoxală, mai înaltă decât cele două capete,
marcată de două doline mari şi lunguiețe (deci uvale), aliniate cursului subteran. Dolinele reprezintă
martorii exteriori ai cavităților subterane, formarea lor fiind rezultatul prăbuşirii unor tavane prea
înalte. Uneori se formează aliniamente de doline, aşa cum sunt cele din jurul Chiciurii, sugerând
traseul râurilor subterane. O formațiune similară cu „şanțul” din jurul Chiciurii se organizează în
jurul dealului cu cota 907, aflat la SV de peştera Ponorici, între Dealul Cornățel şi Dealul Feții, cu o
structură aproape circulară, din care însă lacurile subterane par să fi mâncat şi mai mult din substanța
carcasei calcaroase. O altă polie, ordonată tot ESE‐VNV, pare organizată imediat la vest de cota 907,
între dealurile Bradului (la nord) şi Robului (la sud), pe un curs de apă dispărut, probabil tot pe
direcția Cioclovina.
Nu vom specula asupra cauzelor ştiințifice ale situației, rămânând la constatarea că, în perimetrul de
interes, zonele fără vegetație arboricolă se află, probabil, deasupra unor cavități subterane. Că situația
vegetației este mai degrabă o rezultantă a condițiilor naturale, decât a exploatării masei lemnoase,
rezultă cu destulă claritate din prima ridicare Josephină5, pe care distribuția vegetației mari este
similară cu cea de astăzi. Figura 3 aduce un fragment al planşei 233, pe care se văd golurile din jurul
3

În realitate şi în detalii, Cioclovina Uscată este organizată pe trei etaje (v. SPEO‐CSM la lista surselor internet).

În unele surse (inclusiv hărți, precum DTM) cursul Ponoriciului apare drept „Valea Morii”, nume pe care îl
regăsim şi în aval de Peştera Cioclovina, în baza faptului că este unul şi acelaşi bazin de alimentare cu apă. Acest
nume este însă, pentru peisajul concret, cu un fir de apă care dă între 1 şi 2 litri de apă pe secundă, cel puțin
curios, cu atât mai mult cu cât zona nu a fost şi nu este locuită, decât extrem de sporadic (doar în dreptul
peşterii), iar drumuri pentru trafic greu (adică de mărfuri pentru măcinat) nu există. În practica de astăzi a
localnicilor, numele se alocă doar cursului de vest, de la Cioclovina. „Valea Morii” ar putea fi totuşi o sugestie că
în trecutul nu foarte depărtat debitul (de suprafață) al Ponoriciului să fi fost mai important?
4

5

Josephinische Landaufnahme, realizată (pentru Transilvania) între 1769‐1773.
5
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peşterilor Călienilor6, Ponoriciului şi Ponorului, dar şi spațiul descoperit dintre Dealul Robului şi
Vârful Rotundei7. Desigur, credibilitatea acestei hărți este destul de limitată, cel puțin dacă ne
raportăm la unele detalii; astfel, pe harta austriacă Vârful Rotundei se află la nord de Dealul Robului,
ba chiar cu vreo 5 grade mai spre est, în timp ce, în realitate, Vârful Rotundei se află, măsurând din
Dealul Robului, pe direcția 300o, eroarea fiind deci în jur de 65 de grade. Această hartă, aşa imperfectă
cum este, reprezintă totuşi prima reprezentare mai în detaliu a geografiei Platformei Luncani, înaintea
oricărei modernizări a regiunii, şi ne vom raporta la ea de câte ori va fi posibil.
Figura 3.
Prima ridicare
josephină, fragment din
planşa 233.

Numită acolo „Ponoriciul mic”, pentru a sublinia şi mai bine analogia celor două cursuri de apă. Nu ar strica să
observăm însă că „Ponorici” este un diminutiv pentru Ponor, vale carstică ea însăşi, închisă de peştera
Fundătura, aflată la 2 km SE de Ponorici, valea Ponorului fiind o replică simetrică, dar mai mare, a Ponoriciului.

6

7

A nu se confunda cu Dealul Rotunda, aflat la NE de Chiciura.
6
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2. Repere istoriografice
Deşi obiectivul nostru este aproape necunoscut, el are, paradoxal, o literatură destul de cuprinzătoare,
cel puțin ca număr de pagini. Scopul nostru aici nu este a evidenția cine s‐a inspirat de la cine, ci de a
acumula câteva date despre monument, într‐o ordine care este cea a descrierilor istorice.
Cele mai vechi consemnări despre troianul de la Ponorici aparțin lui Gábor Téglás şi datează din 1884.
Din păcate, notele sale au văzut lumina tiparului destul de recent (Bajusz 2005, 113), aşa încât nu au
contribuit nemijlocit la progresul cunoaşterii asupra obiectivului. Textul este însă puțin cunoscut,
fiindcă nu citim toți limba maghiară, din păcate, aşa că îl vom reproduce mai jos, în traducere:
1884. Șanțul de deasupra Ponoriciului (Ponorici este o dolină între Luncani și Ponor)...
Valul drept, cu o lungime de 100 de pași, se întrerupe, după care urmează un ring, a cărui parte dreaptă
este în lungime de 73 de pași și a cărui parte curbă are 175 de pași. De la ring spre drum și spre valea
Ponoriciului se îndreaptă șase valuri și probabil încă două – s‐ar putea să fie în total opt8. La răsărit de
acest drum forestier, urmând o cale de 200 de pași, mai există încă un val pe vârful celuilalt deal, dar
care are un ring mai mic, cu partea dreaptă de 36 de pași și circumferința de 70 de pași. Din mijlocul
său, pe panta dealului, se prelungește un val. Între acesta și al optulea val amintit mai sus, trei valuri
merg pe coasta dealului de‐a curmezişul. Din ringul mai mic, valul poate fi urmărit cale de 500 de pași
paralel cu panta până la marginea unei doline, unde versantul spre vale devine foarte stâncos, valul
devenind inutil.
Neavând deocamdată uneltele analitice necesare unor comparații, le vom amâna pentru mai târziu.
Deşi pare o descriere clară şi obiectivă, interpretarea textului nu este foarte simplă, nici măcar cu harta
monumentului în față. Ceea ce am reține, deocamdată, este limbajul descriptiv natural, numind
troianul „val”, iar incintele avansate elipsoidale – „ring”, adică termeni consacrați şi clari, spre
deosebire de istoriografia românească, atât de ataşată de ridicolul „bastion”.
Prima mențiune publicată în epocă a valului de la Ponorici se datorează aceluiaşi Gábor Teglás, care
amintea fără alte detalii, de această dată, despre existența unei mari cetăți (v. Kuun et al. 1902, 10 şi
16). Câțiva ani mai târziu, Gohl Ödön aminteşte despre descoperirea unui aureus de la Domitian, cu
prilejul construcției căii ferate înguste dintre Pui şi Ponorici (Ödön 1909, 143). Trecând deocamdată
peste detaliul că, la nivelul cunoştințelor actuale, nu ar fi deloc clar unde ar fi intersectat troianul acea
cale ferată, consemnăm opinia lui Ödön că apariția acelei monede de aur ar fi însemnat că construcția
este dacică, desigur, strict în baza datei emisiunii monetare. Astăzi acea monedă ne spune că, din
contră, ea atestă trecerea trupelor romane. Monede de aur (aurei) emise anterior cuceririi s‐au găsit
mai ales în Banat şi mai ales pe culoarul de la Lederata la Tibiscum (folosit intens doar în perioada
războiului dacic, v. Opreanu 2006), dar ele sunt puse, în general, pe seama soldelor militarilor
romani9. Din cei 32 de aurei găsiți în castrele auxiliare romane din Dacia, 25 au fost emişi în secolul I
Foarte curios, între cele două ringuri din vest nu există decât 5 astfel de valuri suplimentare, conform tuturor
rapoartelor, ale predecesorilor sau al nostru, aşa cum vom vedea. Există deci riscul ca cel puțin unul, în stare de
conservare mai precară, să nu fi fost observat. Aceste considerații sunt însă valabile dacă descrierea lui Teglás
începe de la Dealul Mesteacănului, ceea ce, din nefericire, nu este sigur.
8

Ardevan 1996, 16‐19. Patru astfel de monede s‐au găsit în săpăturile din castrul de la Răcari (una de la
Vespasian şi trei de la Domitian; nepublicate), în pretoriul primului nivel de ocupare, cel al castrului mic de
pământ, construit în anii războiului de o vexilație a leg. V Macedonica. Desigur, nu lipsesc nici astăzi opinii
protocroniste, precum cea exprimată recent de prof. Petolescu, care glosează descoperirea monedelor de la
9
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(Dudău 2006, 39), ceea ce ne ancorează temeinic în realitatea că aceste monede prețioase au fost
tezaurizate de militarii romani, fiind în posesia lor de‐a lungul veacului II, mai mult, că este o monedă
militară prin excelență, cel puțin în Dacia (vezi şi Dudău 2006, 59 şi 78). Contestarea raționamentului
lui Ödön nu are drept consecință judecata opusă – că construcțiile ar fi romane – ci doar certificarea
prezenței romanilor în zona de referință.
Doi ani mai târziu, când calea ferată îngustă Pui‐Ponorici era încă în construcție, adică în 1911, ajunge
în zonă şi Márton Roska, dar îşi publică constatările mult mai târziu (1942). Călătoria în zonă era
legată, desigur, de peştera de la Cioclovina, însă relatarea călătoriei produce o notă interesantă şi
pentru obiectul nostru de activitate: valul de pământ fusese tăiat de calea ferată la stâlpii 124, 186 şi
190. Conform cunoştințelor actuale, calea ferată îngustă şi valurile de la Ponorici nu se intersectează;
dar mai vedem... Reținem şi opinia sa că valul nu este roman (Roska 1942, 226, nota 66).
Perioada interbelică nu aduce, odată cu schimbarea administrației, cine ştie ce interes pentru această
zonă izolată. Prima contribuție este cea a unui entuziast – de care, în general, nu ducem lipsă –,
Iulian Marțian, care relatează că în Boşorod, „în valea Lancunilor” (a se citi: Luncanilor10), ar fi existat
„urme de zidiri antice” numite Cetatea Jidovilor11 (Marțian 1920, 10). În altă parte el menționează
„resturi de ziduri ciclopice” la Cioclovina şi Piatra Roşie (Marțian 1920, 25), iar la Pui „resturi de
ziduri antice” (idem, 31). Scrierea lui Marțian pare mai degrabă un manifest patriotic decât o lucrare
ştiințifică.
Tot imediat după Războiul de Întregire face o vizită (?) în zonă şi Constantin Daicoviciu, se pare prin
192112, dar scurtele sale note sunt publicate mult mai târziu. Astfel, el menționează valul care se ridica
deasupra Văii Ponoriciului şi a avenei de la Cioclovina, fără să găsească vreun indiciu de datare
(Daicoviciu 1941, 312). Deşi aminteşte, în termeni topografici, cele două puncte extreme ale lucrării de
Răcari cu aprecierea că „prin urmare, faza cea mai veche a acestui castru poate data din timpul lui Domitian”
(Petolescu 2010, 354, nota 8). Dar în castrul de la Răcari s‐au descoperit şi denari republicani de la Marcus
Antonius (v. Raport Răcari 2009) deci castrul ar putea fi mult mai vechi, cel puțin în optica unor istorici.
Numele de Luncani este la rândul său interesant. În limba locului, „luncă” este o zonă cu doline (Ferenczi
1977, 165), pe care nu cresc copaci. Valea Luncanilor, ca atare, este cât se poate de sălbatică şi împădurită.
Aceştia erau deci locuitorii de sus, din zona dolinelor, iar valea ducea acolo unde „luncanii” sălăşluiau...
10

Toponimul s‐a pierdut, într‐o zonă care are, oricum, o toponimie foarte fluidă (în primul rând fiindcă este
aproape nelocuită). Toponimul este de legat cu credințele populare din zona urieşilor (novacilor), tătarilor,
jidovilor, termeni care în uzul popular par echivalenți (Croitoru 2007, 156‐166), cel puțin în sensul unor locuitori
din vremuri apuse, cu puteri deosebite, semnalând aproape sistematic o fortificație. Una dintre cele mai
interesante identități populare pentru „jidovi” este că ei ar fi chiar dacii, vechimea sursei (1859) scutindu‐ne de
teama unei instrumentări dacomane (idem, 160, nota 146). În absența unui atlas toponimic, deocamdată nu
putem decât să constatăm că Jidovul (ca şi Tătarul) se distribuie pe tot teritoriul țării, reflectând credințe
comune, de o anume vechime, dar, şi mai curios, toponimele se distribuie şi în traducere maghiară (în secuime,
idem, 161). Deşi echivalența funcțională novac‐jidov‐tătar pare demonstrată, sensul alterității (un uriaş străin) nu
pare suficient explorat; în consens psihologic cu etimologia „oastei” (percepută ca un element ostil şi străin)
forturile antice sunt alocate, de tradiția populară, unor popoare străine şi războinice, precum tătarii (v. Teodor
2013, 138, 151 cu nota 40, 210 cu nota 22). Vezi totuşi Ferenczi 1978, 131 cu nota 22 (Cetatea Jidovilor ar putea fi
pe teritoriul comunei Baru Mic, azi Baru).
11

Daicoviciu 1941, 312. În aceeaşi perioadă a realizat un sondaj în zonă D.M. Teodorescu, mai exact la 31 iulie
1921 (cf. Daicoviciu et al. 1989, 137, n. 37), dar nu cunoaştem detalii.
12
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fortificații (prima la est şi a doua la vest), este puțin probabil că a văzut cu ochii lui ansamblul, şi mai
probabil că a urmat o sursă locală. Că aşa este – o demonstrează pe deplin următoarea sa publicație
care se referă la subiect.
Prima cercetare de o anume consistență se înregistrează după al doilea război mondial şi o datorăm
tot lui Constantin Daicoviciu (v. Daicoviciu, Ferenczi 1951). Este o lucrare importantă, nu atât prin
valoarea sa intrinsecă, ci prin influența enormă care a avut‐o pentru viziunea arheologilor, pentru
peste şase decenii. Aşa stând lucrurile, vom încerca o analiză mai amănunțită a acelei contribuții.

Figura 4. Fotografie de la sediul Fundației Dacica, pe direcția SE, cu identificarea principalelor repere de pe
rama nord‐estică a Chiciurii.
Traseul urmat de Daicoviciu, pornind de la Cetatea Roşie, urca pe Valea Roşie, apoi cotea spre sud,
„încăleca peste Preluca între Borzi13” şi ajungea la Dealul Mesteacănului – capătul vestic al valului –

„Prelucă” este un cuvânt de origine ucraineană şi înseamnă „poiană mică” (Dicționarul limbii române
moderne, 1958). „Borz” este un caz mult mai greu; iată explicațiile Dicționarului etimologic român (1958‐1966):
zbârlit, cu părul răsculat; bau‐bau, sperietoare; derivat „borză” – gândac; „Borzilă” – nume propriu de bou.
Amuzant, în legătură cu numele boului, este că noi, parcurgând exact traseul sugerat de Daicoviciu, am ajuns în
marginea unei poieni mici, din care se urca pe o vale împădurită către platoul superior. Din acea poiană, sau din
imediata apropiere, turistul are în față, privind spre sud, doi pereți fioroşi de stâncă, înalți de 40‐50 de metri
(pentru aspectul general al zonei – v. figura 4), despre a căror nume nu ştiam nimic, aşa că, din nevoi
descriptive, i‐am botezat pe loc, peretele stâncos de la vest devenind „Vaca”, iar cel de la vest – „Boul”. Între
timp, ne‐am lămurit că „Vaca” este „Ursul Mic” (aşa cum apare în planul de la ANCPI). Se pare că acum am
găsit un nume şi pentru „Boul”: Borzul. Toponimul Preluca între Borzi este sugestiv, peisajul fiind destul de
aspru; de altfel, pentru cei care vin din Valea Roşie, acea poiană este unicul drum către Dealul Mesteacănului.
Fotografia de la figura 4 reprezintă o ilustrare destul de sugestivă a configurației dificile a ramei nord‐estice a
Chiciurii.
13
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căruia îi dă cota de 859 m14, pe care o întâlnim, negreşit, la toți compilatorii săi de mai târziu, deşi e
foarte departe de adevăr (948 m!). Odată ajuns acolo – „deasupra amețitoarei prăpăstii în fundul căreia se
află satul de munte Cioclovina” (Daicoviciu, Ferenczi 1951, 61; vezi figura 5 pentru aspectul terenului),
ajunge la troian şi îi urmează cursul, care ar merge „o bucată (vreo 200 de metri) în direcția Nord‐Vest‐
Sud‐Est (sic! adică NV‐SE), pentru ca apoi s‐o cârmească drept spre sud, continuând, se zice, până în dreptul
satului Federi” (ibidem).
Figura 5.
Fotografie a
abruptului
occidental al
Dealului
Mesteacănului
(vedere de la sud,
cu zoom).
Cu roşu – scara
umană.

Din nefericire, vin fraze care aduc contraziceri în lanț. Afirmația 2 sună astfel: „Am cercetat acest Troian
pe o distanță de cca 2 km dela punctul lui de plecare, urmându‐l până deasupra Văii Ponoriciului”. Afirmația
nu se poate susține, fiindcă dacă aşa ar fi fost, Daicoviciu ar fi ştiut că acest val nu cârmeşte spre sud,
spre satul Federi, deci nu s‐ar mai fi bazat pe o sursă folclorică (interesantă în sine, de fapt); este puțin
probabil şi că ar fi coborât dealul, în Valea Seacă, fiindcă ar fi priceput îndată că versiunea populară
nu are cum să fie suspectată de veritate.
În fine – afirmația 3: „La Nord‐Vest de drumul care taie Troianul pe la cota 859 (deci cota 859 nu este la
capătul Troianului? n.n.), valul are o lungime de cca 300 de metri,...” (idem, 62). Dincolo de confuzia cu
cota 859, care sigur nu ştie nimeni unde ar trebui să fie, acesta este primul enunț care aduce cu
realitatea de pe teren, chiar dacă vine în contradicție cu cifra furnizată la enunțul 1. Porțiunea de teren
cercetată efectiv pe teren este clar indicată de schița de plan publicată atunci (Daicoviciu, Ferenczi
Coala 2756 a Planului Director de Tragere (1940), care era disponibilă la momentul respectiv (teoretic, doar,
fiind hartă militară), nu avea menționată cota acelui punct, aşa că trebuie să admitem că a folosit o hartă
austriacă mai veche. Harta militară din anii 80 ai veacului trecut nu trece acolo o cotă (nu este un vârf
dominant), dar plasează zona de la capătul Troianului peste curba de nivel de 925 m (şi sub cea de 950), iar
toponimul este absent. Planurile topografice 1:5000 de la ANCPI (realizate între 1974‐1988) prezintă şi
toponimul, şi cota (948 m).
14
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1951, fig. 43, reprodusă aici, simplificat, ca figura 6). Acel drum chiar există, se poziționează corect,
după al optulea val separator, iar distanța indicată este rezonabilă: de la capătul troianului la acel
drum care taie valul sunt cca 260 de m în linie dreaptă şi vreo 270 pe cale, însă cota este de 948 m.

Figura 6. Schița de plan publicată de C. Daicoviciu pentru partea vestică a troianului de la Ponorici (Daicoviciu,
Ferenczi 1951, fig. 43), reprodusă simplificat, pentru uşurința înțelegerii ei.
Şi mai importantă este descrierea tehnică a obiectivului. Troianul ar avea o lățime la bază de 10 m,
flancat fiind de două adâncituri laterale, una mai dezvoltată spre nord (în spate, notat de el A, „făcută
cu prilejul scoaterii pământului stâncos pentru construirea Troianului”, Daicoviciu, Ferenczi 1951, 62) şi
una mai scurtă în față, notată B, care ar fi „mai curând o nivelare a terenului în pantă, formând un fel de
bermă”, ibidem, vezi aici figura 7). Înălțimea conservată a troianului față de A ar fi între 0,55‐0,85 m,
iar față de B – de la 1,5‐3 m, „aceasta fără îndoială şi din pricina căderii în pantă, a terenului de pe această
latură”. În această din urmă direcție duc nişte „valuri paralele”, perpendiculare pe val; lățimea acelor
„valuri perpendiculare” (de această dată) ar fi de 6 m, în lungime de 36 de m, iar înălțimea conservată
ar fi de jumătate de metru. Cu excepția lungimii acelor valuri anexă (vom avea o problemă să le găsim
un nume), care este relativ diferită de la caz la caz, dar mai ales de la o zonă la alta, descrierea lui
Daicoviciu este conformă celor constatate şi de noi pe teren.
După al cincilea „val perpendicular” (numărând de la vest spre est), „Troianul are pe aceeaşi latură sud‐
estică un fel de bastion semi‐rotund, larg la îmbinarea lui cu Troianul de 74 m şi cu o rază de 60 de m”.
„Bastion” a rămas... Trecem peste inabilitatea definirii geometrice (diametrul fiind aproape egal cu
raza), pentru a consemna o altă observație validă, şi anume că valul „bastionului” pare construit în
acelaşi fel ca Troianul (adică valul principal, aflat pe cota maximă), doar că mai puțin masiv, şi cu
diferența că nu se vede, la exteriorul lui un şanț, ci, poate, doar la interiorul lui (ibidem).
Am insistat asupra acestor elemente descriptive, fiindcă ele definesc foarte exact stilul constructiv
dacic pentru elementele de fortificare de pământ: o poziție dominantă, la marginea unui deal (sau
terasă), un val construit cu material local scos din spate (diferența este crucială!)15, fără şanț în față. În
Neîndoielnic pentru că este mai uşor, datorită diferențelor de cotă. Romanii construiau, la acel moment istoric,
fortificații pe loc plat, deci era la fel de greu sau uşor de scos din față sau din spatele viitorului parament. Vedem
pe Columna traiană legionarii scoțând pământul din şanțuri (aflate în fața paramentului!), în coşuri (scenele XI,
XX, XXIX?, LII, LX, LXV), dându‐le altor militari, pentru a fi puse pe agger (care este un obstacol artificial). Dacii
construiau fortificații pe terenuri în pantă, iar ridicarea unor greutăți mari (în cazul nostru bolovani de toate
dimensiunile) la înălțimi mai mari de 1 m ar fi presupus utilizarea unor scripeți; de aceea, materialul de
construcții este scos din spatele aliniamentului apărat, fiindcă se afla în poziție topografică superioară. Acest fel
15
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descrierea lui Daicoviciu apare termenul bermă, neîndoielnic greşit, chiar dacă sugestia este corectă;
berma separă, la fortificațiile romane, linia zidului de apărare de linia de săpare a şanțului, pentru a
îndepărta de şanț presiunile statice prea mari; în cazul nostru – nu poate fi vorba despre o bermă,
pentru că nu există un şanț, ci o pantă naturală. Ceea ce vedem în fața Troianului este o terasă
artificială, adică ceva cât se poate de dacic. Această terasă, alergând continuu sub troian, are lățime
variabilă (în jur de 10 m, funcție de teren) şi nu se află totdeauna imediat sub troian, ci, uneori (mai
ales pe tronsoanele răsăritene) câțiva metri mai jos. Rolul ei era de a face legătura între „valurile
perpendiculare” (sau „paralele”), care nici nu încep decât acolo unde terasa se sfârşeşte; altfel spus,
acele valuri de piatră care coboară pe pantă nu sunt unite cu troianul (aşa cum schița lui Daicoviciu
sugera, greşit), ci încep la capătul inferior al terasei. Terasa permitea deplasarea luptătorilor de la un
val la altul, pentru a sprijini zonele cele mai periclitate; tocmai de aceea, trebuie să presupunem că
terasa era închisă şi ea cu palisadă, pentru a oferi dacilor o minimă protecție în timpul deplasării.
Figura 7. Schița de profil
topografic al troianului,
după Daicoviciu
(Daicoviciu, Ferenczi
1951, fig. 43), modificată
în sensul respectării scării
orizontale, menționate în
figura originară.
Continuându‐şi călătoria spre est, profesorul clujean mai găsea un „bastion”, întins pe o distanță de
aproape 200 de metri, dar cu „o rază de cca 50 m” (cifre corecte); la răsărit de acest punct nu a mai
putut observa „bastioane”, dar „valurile perpendiculare” ar continua. Se întâmplă ca acel val anex, la
est de al doilea „bastion” să nu fie deloc „perpendicular”, ci cât se poate de pieziş, ceea ce ne asigură
că Daicoviciu nu a vizitat nici un metru dincolo de schița realizată.
În fine, Daicoviciu este singurul care a realizat o secțiune arheologică peste troian, „în apropiere de
bastionul cel dintâi”, şi‐şi prezintă lucrarea în ceea ce ar fi mai degrabă o schiță, decât un desen; motivul
– evident nouă, care am făcut schițe pe munte – este absența instrumentarului tipic de şantier, precum
jaloanele de axă, dar şi a timpului necesar unui desen la scară. Pentru uşurința cititorului nostru, am
reprodus acea schiță la figura 8, adaptată pentru a corespunde distanțelor orizontale precizate în

de a construi a devenit un modus operandi care pare să domine amenajările montane, pe care dacii l‐au aplicat
chiar şi atunci când terenul ar fi permis scoaterea materialului de construcție de la exterior, aşa cum vom vedea
la fortul din Vârful Poienii. Criteriul şanțului în spatele valului poate fi folosit, cu încredere, pentru a delimita
fortificații de campanie romane şi dacice, cu mult folos, şi în alte cazuri din Munții Şureanu (precum Prisaca sau
Muncel). Nu există un studiu tehnic general, la nivelul fortificațiilor dacice, în ansamblul lor, pentru a putea
generaliza relația dintre val, şanț şi pantă (pentru că amplitudinea pantei pare să joace un rol; este posibil ca şi
geologia locului să aibă un rol în decizia tehnică de construcție); se pot cita, în relativa proximitate, cazurile de la
Căpâlna (Glodariu, Moga 2006, 36‐37 cu fig. 3) şi Tilişca (Glodariu 1983, 107), cu şanț la interior, şi Cucuiş
(Glodariu 1983, 56), cu şanț la exterior. Am mai adăuga doar că organizarea unor terase de luptă presupune
scoaterea de material geologic din spate şi relocarea lui spre față, obținând o accentuare a rampei de urcare pe
care infanteria inamică trebuia să o urce, fiind, în esență, acelaşi lucru cu săparea şanțului în spatele valului.
12
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original. Structura valului este cvasi simetrică: are dărâmături la capete (mai multe în partea de jos,
ceea ce este firesc), două zone intermediare definite ca fiind un amestec de calcar cu pământ ars şi
nears, cu urme de foc şi cărbune (deci doar „urme”), şi o zonă centrală, lată de 1,65 m, definită ca fiind
compusă din „piatră de calcar, din stânca dealului, perfect calcinată, amestecată cu pământ ars şi nears (acesta
din urmă pătruns cu infiltrările apei)”... Dar cum poate arde ceva exact în mijloc, dacă nu este cuptor?...
Temperatura la care începe calcinarea carbonatului de calciu este de 848o C, adică temperatura unui
cuptor de ceramică de bună calitate. Problema a simțit‐o foarte probabil şi Daicoviciu, încercând un
expedient – convingător, pare‐se, multe decenii: „Prin arderea palisadei, s‐au calcinat pietrele, s‐a înroşit
pământul dintre ele şi s‐a prăbuşit partea de sus a Troianului. Evident că grosimea originală a valului cu
palisadă cu tot n‐a putut fi mai mare de 2‐2,5 m. Ceea ce se vede acum nu este decât rezultatul prăbuşirii
Troianului” (Daicoviciu, Ferenczi 1951, 63).
Figura 8. Schița stratigrafică a
troianului, după Daicoviciu
(Daicoviciu, Ferenczi 1951, fig. 43).
Schița este modificată în sensul
aducerii la scară pe orizontală, cf.
cifrelor din original.

Un şir interminabil de inconsecvențe se pot surprinde în frazele de mai sus. În primul rând, învățatul
clujean nu şi‐a privit schița (fig. 8): adunate, cifrele de pe orizontală însumează 11 m, din care doar
jumătate (5,54) sunt marcate ca dărâmătură; deci valul originar ar fi avut 5,5 m lățime. Nu avem
înălțime reală – fiind doar o schiță – aşa că nu putem calcula cubaje; dar cât de înalt ar fi fost troianul
dacă lățimea originară ar fi fost de 2,5 m? Ceva peste 8 metri? Se poate?... Apoi: arderea se poate face
numai în condiția prezenței oxigenului, nu‐i aşa? Cum ar putea arde partea palisadei care era
îngropată? Şi dacă tot a ars atât de straşnic – topind piatra de calcar – cum de nu s‐a ars piatra de lângă
stâlpii palisadei, ci tocmai emplectonul de pietre?... Întrebări la care, desigur, nu se poate răspunde.
Oricum, Daicoviciu privea o ghicitoare greu de dezlegat, aşa cum vom vedea...
Daicoviciu îşi relua tezele în volumul dedicat cetății de la Piatra Roşie (1954, 72‐73), fără a aduce
elemente noi. Următoarea contribuție substanțială avea să vină după peste două decenii şi jumătate. În
1977 István Ferenczi începea o serie de trei articole care au legătură cu subiectul nostru. Primul studiu
se ocupă despre condițiile geomorfologice ale constituirii sistemului de fortificații dacic din Munții
Orăştiei, încercând a explica concentrarea fortificațiilor pe rama nordică a muntelui ca urmare a
faptului că pătrunderea spre centrul de putere al regatului era, din acea direcție, mai facilă. Autorul
ajunge – alături de Hadrian Daicoviciu, pe care îl citează – la concluzia că relieful dificil al Munților
Vâlcanului, Parângului şi Şureanului i‐a făcut pe daci prea confidenți că greutățile lor nu pot fi răzbite
13
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de duşmani. Prezentarea detaliată a contextului geografic reprezintă o excelentă introducere pentru
oricine doreşte să înțeleagă problemele strategice ale regiunii. În privința zonei de interes nemijlocit
pentru noi, autorul atrăgea atenția asupra relieful carstic din sud‐vestul Munților Şureanu (ortografiat
Şurianu), asupra abrupturilor care mărginesc Platforma Luncani spre sud, existând astfel puține
culoare de pătrundere dinspre cursul mijlociu al Streiului, deci uşor de supravegheat sau barat.
Concluzia sugerată – dar nu foarte explicit exprimată – ar fi că zona Pui‐Ponorici nu este practicabilă
militar în primul rând datorită absenței apei. Dar, din nou, dacii şi‐au subapreciat adversarii. Într‐
adevăr, pentru o armată „normală” un blocaj de două zile pe munte ar fi însemnat sfârşitul ei prin
deshidratare; pentru armata romană, însă, aproape orice era posibil, având servicii de logistică
specializate. Vom analiza, mai jos, problema resurselor de apă.
Un al doilea articol al lui Ferenczi, publicat în anul următor (1978), continua tematica geomorfologică,
de această dată mai aplicat problemelor puse de războaiele cu romanii. După ce prezintă cele două
culoare (teoretice!) de atac ale romanilor dinspre sud, spre Ponorici, respectiv cel care pleacă din satul
Galați, înaintând pe Valea Dreptului (Fizeştiului), şi un al doilea, care pleacă din Ponor, spre Dealul
Padeş, autorul face o scurtă descriere a văii „bizare” a Ponoriciului şi a valului aflat în spatele său.
István Ferenczi este primul care clarifică chestiunea cotei de pornire a troianului, „deasupra râpei
amețitoare de la Cioclovina”, respectiv 945 m (1978, 127). Textul studiului, redactat într‐o manieră rece şi
obiectivă, tipică textelor ştiințifice ale epocii, prezintă o stridentă – şi neaşteptată – nuanță critică,
constatând că troianul, cu toate amenajările sale conexe, „este elementul de cele mai mari proporții din
întregul sistem al complexului de cetăți dacice din Munții Sebeşului (din nefericire totalmente scăpat din
vederea acelora care planifică cercetările arheologice)” (Ferenczi 1978, 128).
Spre finalul acestui studiu, este introdusă o largă notă (Ferenczi 1978, 129, nota 20), probabil ca o
decizie de ultimă oră, anunțând găsirea unor fortificații romane în spatele dispozitivului dacic de la
Ponorici. Arheologul – care a făcut trei expediții în zonă, pentru a se clarifica, între 1972 şi 1977 – dă
acolo nişte indicații de orientare (imposibil de înțeles pentru cine nu a fost acolo) şi nişte dimensiuni
(deşi recunoaşte că ruleta nu este utilizabilă în tufele de spini).
Tema este reluată, pe larg, în articolul din 1979, dedicat „castrelor de marş” de la Ponorici. Autorul
face prima determinare corectă – în linii generale – a traseului troianului dacic, afirmând că se
sfârşeşte „la capătul de sud‐est al platoului Vârfului lui Vârfete”, fapt care este „în contradicție cu
unele afirmații mai vechi, bazate numai pe spusele localnicilor”, cu o împunsătură de floretă spre
Constantin Daicoviciu. El face şi o estimare a lungimii fortificațiilor dacice, pe care le apreciază ca
având 2,5 km (Ferenczi 1979, 141), trecând apoi la subiectul principal – castrele „de marş” ale
romanilor din zona pe care el o numeşte „polia Ponorici 2”, improvizație care se datorează
necunoaşterii numelui acelei văi16; este vorba despre Călianu. Nedorind să riscăm şi noi o descriere la
fel de dificilă şi ineficientă ca autorul recenzat, am realizat figura 9, care este o reprezentare
tridimensională a extremității sud‐estice a ansamblului de fortificații, care ne va ajuta să ilustrăm
contribuția lui Ferenczi. El a fost primul care a arătat că troianul se termină în zona Vârfului Vârfete17,
16

Aşa cum mărturiseşte în articolul anterior (Ferenczi 1978, 129 cu nota 20).

Pentru aceeaşi zonă mai este cunoscut şi numele de Vârful Poienii, fără a fi foarte clar dacă este un alt nume
pentru Vârfete sau reprezintă un punct diferit; în ilustrația de la fig. 9 am preferat a doua variantă, folosind Vf.
Poienii pentru partea nordică a poienii, care se şi află, efectiv, peste cota lui Vârfete (957 față de 948). Aveam
nevoie de acest toponim suplimentar pentru a numi mai exact poziția fortului mic, despre care vorbim mai jos).

17
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unde face un viraj de cca 90 de grade, spre NE, pierzându‐se apoi pe acea coastă. Arheologul a mai
găsit însă nişte valuri, mai scunde, mai puțin grijuliu făcute, la nord‐vest, respectiv nord‐est de
poiană, terminându‐se deasupra peşterii Călianului. Se închidea deci un soi de rectagul „imperfect”,
pe care autorul l‐a imaginat, cu prea multă lejeritate, ca fiind castru de marş „în formă de L” (cu multă
îngăduință), care ar fi reciclat tactic, la SV şi SE, vechea fortificație liniară dacică, construind acum
laturile de NV şi NE ale „castrului de marş”. Colțul estic al acelui rectangul, respectiv polia
Călianului, este separat de poiana de pe platoul superior de o rupere de nivel cu o diferență de
aproape 30 de metri şi cu pante abrupte, în special pe segmentul superior, motiv pentru care nu ar fi
fost necesară o fortificare artificială18.

Figura 9. Reprezentare tridimensională a ansamblului fortificat dintre Vârful Poienii şi Vârful Vârfete. DEM cu
ortofotografie, fără exagerare verticală. Vectorii reprezintă linia principală a fortificației (fără separatoare). Linia
roşie reprezintă o rupere de nivel (fortificare naturală), mai greu de perceput în această imagine.
În fine, în vârful de nord al „castrului de marş” Ferenczi (1979, 146) punea în evidență o fortificație
mică, măsurând 40 x 32 m, pe care o numeşte cu un termen foarte discutabil pentru începutul veacului

Apreciere eronată, cel puțin prin prisma comparației cu panta dinspre polia Ponorici, care are o înclinație
similară, dar care este super‐fortificată. În realitate, dacă această parte a fost complet nefortificată (nu se poate
exclude o palisadă simplă, la marginea poienii de sus, mai ales fără săpătură). Oricum ar fi, căile de acces în acea
„găleată” de la Călian sunt foarte dificile, ceea ce ar fi putut sugera mai multă lejeritate în pregătirea defensivei.
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al II‐lea – burgus. Autorul mai observa că laturile castrului mare nu veneau în contact direct cu acel
„burgus”, motiv pentru care inferează şi o cronologie relativă, castrul de marş fiind anterior micului
fort, pentru că materiale de construcții din primul au fost reutilizate în cel de al doilea. Materiale
arheologice nu a găsit acolo, ci în punctul pe care îl numeşte Vârful Feții19, la cota 1034, pe drumul
spre Poiana Omului, la cca 500 m NE de „burgus”, respectiv ceramică dacică şi un creuzet; informația
este interesantă, fiindcă atestă practicarea acestui traseu de către daci, precum şi instalații
meşteşugăreşti destinate a servi, neîndoielnic, nevoilor militare.
István Ferenczi revine asupra chestiunii într‐un al patrulea articol (1983), din care vom reține aici doar
detaliul că, deşi a căutat, nu a putut găsi la castrul mare nici urmele unui şanț de apărare, nici ale unor
intrări (Ferenczi 1983, 183). Chestiunea cu intrările este nerelevantă, fiindcă latura de NV a
presupusului castru de marş, singura întreagă, pe care s‐ar fi putut face constatări de acest fel, duce
nicăieri, adică într‐o râpă (seacă!), deci romanii nu ar fi avut nici un motiv de a face acolo o poartă.
Detaliul că nici urme de şanț nu a găsit este însă important şi ar fi trebuit să îl alarmeze20, pantele spre
NV şi NE neputând justifica absența şanțului. Desigur, raționamentul de bază care îl făcea să
considere ipoteza romană, este valid, fiindcă acest dispozitiv, întors spre NV şi NE (latura de E fiind
apărată natural), este contrar aliniamentului troianului dacic, cu front spre SV; mai mult, noile valuri
găsite de Ferenczi se află în spatele dispozitivului dacic. Se poate argumenta, suplimentar, că trupele
romane, fie şi învingătoare, aveau nevoie de odihnă, iar acest loc este dintre foarte puținele eligibile, în
zonă, pentru a amenaja o tabără de noapte. Asupra chestiunii, desigur, vom reveni.
Sărim aici titlul lui Ioan Glodariu din 1982 (Sistemul defensiv...), fiindcă nu aduce nimic nou, decât
eventual „aşezarea fortificată de la Cioclovina” (?... Glodariu 1982, 28), pentru a ajunge la următoarea
contribuție reală la cunoaşterea ansamblului de la Ponorici – articolul semnat de Hristache Tatu și
Viorel Moraru în Sargetia din 1983. Principalul merit este reprezentat de relevarea unui sistem
defensiv mai complex, în care troianul de la Ponorici nu reprezintă decât piesa de rezistență; în fața
acestuia ar exista alte poziții fortificate, prima pe Dealul Cornățel (aflat la doar cca 400 de metri în fața
Troianului), a doua – compusă dintr‐o pereche de forturi dacice, poziționate de o parte şi de alta a
drumului de acces, pe dealul Feții şi Dealul Măguliciului21 (revezi fig. 1 pentru localizarea acelor
înălțimi). Reluând problematica de la Ponorici, fireşte de la acea cotă mistică 859, ei aduc corecții
nesemnificative lui Ferenczi, producând alte cifre (fireşte, greşite). Articolul este un festival folcloric
Ferenczi publica şi un soi de hartă, probabil copiată după Directorul Plan de Tragere, coala Cioclovina
(Ferenczi, 1979, fig. 6). Acolo, la vreo 500 m. NV de dispozitivul pe care îl descria, figurează „Vrf. (sic! este şi
ortografia din PDT) Feții”, denumire la care face apel şi în textul descrierii. Coala respectivă are însă o grafică
imposibilă, iar lectura („Feții”) este discutabilă; pentru evitarea confuziilor, menționăm că Vf. Feții mai apre în
geografia proximă (la 3.3 km SSE față de „burgus”, la sud de Fundătura Ponorului; dacă adăugăm că în zonă
există şi un Deal al Feței – vezi infra – atunci ajungem într‐o geografie kafkiană). Dorind să evităm pe cât posibil
numele duble, sursă clasică de încurcături, vom folosi aici celălalt nume sub care este cunoscută zona în care se
află fortul, şi anume Vârful Poienii.
19

Autorul nu este tocmai un specialist consacrat al artei militare romane, deşi din lista de lucrări (vezi link‐ul de
la Lista referințelor) titlurile implicând situri militare romane sunt relativ multe.
20

Numele nu figurează în nici o hartă dintre cele pe care am reuşit să le consultăm, şi reprezintă foarte probabil
o contribuție a localnicilor care le‐au fost ghizi celor doi, amintiți în text în mai multe rânduri. Numele pare să
reprezinte partea răsăriteană a Dealului Robului şi, ținând cont că au fost discutate fortificații de câmp în ambele
laturi ale dealului, denumirea lor separată este utilă.
21
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de terminologie ştiințifică (e.g. „...presiunea rupând faliile terestre a ridicat partea lor nordică şi a adâncit în
depresiuni marginile dinspre sud, producând o încrețitură gigant a terenului, rămasă într‐o măsură paralelă şi
dispusă transversal pe direcția de acces”, p. 152), dar vom încerca să ne oprim asupra elementelor utile,
fiindcă există. În primul rând, este dezbătută calea de acces dinspre Pui, discuție necesară, dar uşor în
afara obiectului de activitate al acestui raport, punând în circulație sintagma „Drumul Dreptului” (sau
Calea Dreptului), ceea ce nu vrea să spună altceva decât drumul care duce la pârâul Dreptul,
denumire preluată în discursul istoric, desemnând un soi de autostradă arhaică. Cei doi adoptă
entuziast terminologia daicoviciană, completând informația predecesorului în sensul că sunt cinci, nu
două „bastioane”. Tot ei numără un total de 33 de valuri „perpendiculare sau oblice”, subliniind
lungimile lor diferite, cât şi faptul că acestea nu pornesc din troianul principal, ci mai jos (se dă cifra
de 12 m, idem, 55), iar la capătul lor inferior unele valuri „adiacente” prezintă urme de groapă
circulară, „posibil amplasamente de turnuri”. Totalul de amenajări liniare, socotit de cei doi, este de 5400
m – cifră, surprinzător, aproape de adevăr, dar şi „9 amplasamente de turnuri sau alte dispozitive (...),
turnuri pentru legătură cu vedere (citeşte: de supraveghere) sau instalații de procedee balistice” (sic,
ibidem). Dincolo de rateurile terminologice, constatările lui Tatu şi Moraru sunt adeseori pline de bun
simț practic, cei doi mărturisind că nu înțeleg cum un val cu o masă atât de mare ar fi putut să ardă
complet şi omogen (termenul din urmă este cheie) pe o grosime de 2,5 m şi o înălțime încă şi mai mare
(Tatu, Morar 1983, 56).
Ajungând aici, cei doi autori dezbat chestiunea castrului roman, pe care îl califică astfel pentru
numeroase motive, din care vom cita doar faptul că lipsesc... „bastioanele”. Observația utilă este, aici,
că acele valuri nu prezintă arsură (respectiv chirpic ars), ceea ce, aşa cum vom vedea, este aproape
adevărat. Iarăşi, ei au văzut ceva care nu a mai observat nimeni, înainte sau după ei – un segment din
„fundația unei zidării de piatră, în lungime de 15 m şi lată de 0,6 m”, în prelungirea laturii de est a fortului
mic (Tatu, Morar 1983, 56). Cum anume ar fi putut ei vedea o fundație, fără să sape, pe loc plat,
înierbat şi fără eroziune – probabil nu vom afla niciodată.
Câteva note merită planşa cu schița de plan a obiectivelor militare comentate, fiindcă foarte multă
lume, în lipsa unui material mai bun, a învățat geografia locului de acolo. La planşa lui Tatu şi Morar
veți găsi următoarele anomalii toponimice, pe care le evidențiem nu dintr‐un spirit critic neiertător, ci
pentru a ne scuti cititorul de nedumeriri şi confuzii; astfel:
•
•

•

•

17

notează Dealul Măguliciului pe poziția pe care veți găsi, în hărțile oficiale, Dealul Robului
(revezi fig. 1 pentru un plan general);
notează Colina Cornățel pe următoarea înălțime aflată la NE de Dealul Măguliciului, ceea
ce, în documentația noastră, veți găsi drept cota 907 (v. aici fig. 2); pe planul topo 1:5000 de
la ANCPI există un Deal Cornățel, dar este următoarea înălțime pe direcția NNE (la alți 360
m);
notează Calea Dreptului ca trecând printre Dealul Măguliciului (la vest) şi Dealul Feței (la
est), spre SSV; acesta ar fi şi traseul fostei căi ferate înguste; veți găsi însă încă o Cale a
Dreptului, plecând de la Dealul Cornățel spre vest, ceea ce este confuz, chiar dacă, să
spunem, ar corespunde unei tradiții locale (greu de crezut);
Vârful Plopilor este desenat între dealul Feței şi valea Ponorici (chiar înainte de peşteră),
ceea ce este imposibil; pe toate hărțile oficiale el figurează (eventual în forma scurtă
„Plopi”) departe către răsărit, respectiv la 2,6 km est de Dealul Feței şi 2,3 km SE de Peştera
Ponorici (între Dealul Feței şi Peştera Ponorici fiind sub un km); în această poziție, unde
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•

•

•

Tatu şi Moraru poziționează Vârful Plopilor, apare pe prima ridicare josephină Dealul
Arsuri22, dar informația nu am reuşit să o verificăm din altă sursă;
la sud de colțul de 90 de grade al Troianului, dincolo de apa Ponoriciului, sunt notate
„Dealurile Brăniscioarei” (un diminutiv feminin de la branişte), informație pe care nu am
reuşit să o verificăm din altă sursă; este zona unde semnalează Dan Oltean acel minuscul
„castru” (v. mai jos);
în zona poienii cu „castrul roman” avem mai multe feluri de probleme: se notează „Palia
(?) Ponorici 2” (urmând pe Ferenczi) ceea ce este cursul Călianului, apoi „Valea
Călimanilor” pentru ceea ce ar trebui să fie, corect, polia Călianului (aflată deasupra
peşterii, unde se află şi o stână), în fine, notează „Vârful lui Vârfete Poeni”, amestecând
două nume distincte (Vârfete şi Vârful Poienii) şi poziționându‐le la inspirație, pe țancul de
calcar (complet împădurit!) care închide patrulaterul „castrului” (revezi fig. 9, cota 951);
încheiem lista corrigenda cu un moment mai vesel: la ieşire din fortul mic figurează o
săgeată spre NE, cu legenda: Poiana Omului – Sibiu (de ce nu Sinaia?).

Cei doi entuziaşti revin în anul următor (Moraru, Tatu 1984), vizând însă obiective de la sud de
Ponorici. Viorel Morar face apoi opinie separată (1985), afirmându‐şi propria viziune, între care
sucirea ortografiei la Ponorîci (precum Ferenczi), şi renumărarea valurilor perpendiculare (care nu mai
ies decât 30), cu lungimi cuprinse între 30 şi 70 m; el găseşte, la capătul de jos al primului val
perpendicular, de la vest, o construcție circulară de piatră, cu diametrul de 12 m, unde ar fi existat un
„lăcaş utilizat la adăpostirea unor arme cu bătaie lungă” (Moraru 1985, 114; în poziție atât de expusă?!). Nu
lipsesc considerente demne de un militar de carieră, şi anume înțelegerea rostului tactic al valurilor
perpendiculare pe cota de nivel, şi anume de a fragmenta atacul roman şi a‐l dezorganiza prin
încăierări locale, adică a obliga inamicul să lupte mai degrabă în stilul barbarilor (Moraru 1985, 114).
Nu lipsesc incursiunile poetice: „prăpastia‐geneză a Văii Dreptului”, sau „dedublarea laturii sud‐vestice”
(idem, 113).
Putem enumera, la literatura acelor ani, şi două lucrări care amintesc, în treacăt, troianul de la
Ponorici, fără contribuții personale (Glodariu 1983 şi Antonescu 1984). La acest moment, însă, intră în
scenă, cu o întârziere remarcabilă, şeful cetăților dacice, Ioan Glodariu (1986). El se pune pe calculat,
„după ultimele măsurători” (?)23, ajungând la concluzia că lungimea totală a „zidului” (probabil cel
principal) ar fi avut 2150 m (foarte exact!), iar că lungimea totală a tuturor elementelor constructive (?)
ar fi de 22750 m (din nou, foarte exact şi complet fantezist!)24, pentru care, considerând un val lat de 5
m şi înalt de 4 (la dimensiunile originare), ar fi cuprins un total de 176000 metri cubi. Interesant... O
construcție de secțiune rectangulară (aşa cum va fi fost, nouă) cu dimensiunile de 4, respectiv 5 m,
presupune o suprafață laterală de 20 m2, deci un cubaj de 20 m3 la fiecare metru liniar. La o lungime
de calcul de 2150 m rezultă un cubaj de 43000 m3, , iar la o lungime de 22750 m – un cubaj de 455000

Mircea Homorodean (1980, 93) asociază toponimul locurilor defrişate, exemplificând cu Arsura (de la
Grădiştea Muncelului) şi Arsurile (de la Costeşti). În ce priveşte dealul aflat la sud de Vârfete, el este împădurit,
şi aşa era şi spre finalul veacului XVIII (v. fig. 2 şi 3), numele devenind cu atât mai interesant.
22

Avea deci o ridicare topografică, dar nu a vrut să spună... Demn de menționat este că Glodariu se face a nu fi
auzit despre Tatu şi Moraru.
23

Tatu şi Moraru, care nu s‐au scumpit deloc la cifre, dădeau pentru construcțiile de la Ponorici un total de 10620
m (1983, 155)
24
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m3. Oricum am face calculele – de pildă pe o secțiune sinusoidală – tot departe de cifrele lui Glodariu
ajungem; e limpede că în formula de calcul intrau şi elemente volatile. Ne consolăm cu promisiunea
conducătorului de la Sarmizegetusa că „cercetările vor fi reluate curând”.
Contribuțiile lui Ferenczi, Tatu şi Morar, concentrate pe doar opt ani, aduseseră un plus considerabil
de cunoaştere – chiar dacă nu fără zgura confuziilor sau a unor considerente eronate – şi ar fi fost
poate de natură să aducă un reviriment pentru acest monument insolit. Nu a fost să fie. În următorii
30 de ani nu s‐a mai întâmplat mare lucru. Vom aminti totuşi nişte repere.
Radu Vulpe propunea în 1988 (183) localizarea scenei XCVI în zona Ponorici, una dintre multele
propuneri care aveau să vină25, ca semn că monumentul ajungea în conştiința istoricilor din prima
linie a istoriografiei româneşti, fie şi după un veac de la primele cercetări pe teren.
După câțiva ani Ioan Glodariu revine, în Sarmizegetusa Regia (1996, 170‐173)26, cu un text care se
pretează la o comparație pe două coloane cu Tatu, Moraru 1983, titlu pe care însă nu îl citează27.
Pentru cei curioşi suntem oricând dispuşi să facem acest exercițiu, dar cu altă ocazie, flagrantul
nefăcând parte dintre obiectivele noastre actuale. Nu negăm, desigur, nici paternitatea daicoviceană a
unor idei, de pildă în chestiunea cu palisada incendiată care a calcinat piatra... pe kilometri.
Eugen Iaroslavschi (1997, 31‐32) preia cifra aberantă a lui Glodariu, de 22750 m, dar reface calculul de
cubaj pe o aritmetică mai senină, ajungând, desigur, la 455000 metri cubi. El revizuieşte şi calculul de
lățime, de la cei 5 metri estimați de şef, la 5,4‐5,6 m, bazându‐se pe secțiunea lui Daicoviciu, ceea ce,
din nou, este corect. Neclar este, atunci, de ce nu a refăcut calculele de cubaj după aceste cifre? Adică 4
x 5,5 x 22750 = 500500 m3. Nu că ar avea vreo importanță, la acea lungime aberantă. Interesant este,
aici, blocajul „în tradiție”, identificabil chiar şi la oameni obişnuiți a‐şi folosi mintea.
Ioan Glodariu revine, în 1998, la cifre mai umane, cu ocazia completării documentelor de nominalizare
a cetăților din Munții Orăştiei (aşa scrie pe document) ca monument UNESCO; astfel, valul principal
nu mai are decât 2000 m lungime, cu lățimi estimate, de această dată, la 10‐14 m (v. UNESCO, 152),
fiind premers de o „bermă” de 12 m, iar numărul de valuri perpendiculare este redus la 3028. Cifrele

La care ar fi de adăugat scena anterioară, cu observația că este un episod de la începutul celui de al doilea
război.

25

26

Este, în fapt, o reluare după Glodariu et al. 1988, 164‐167 cu fig. 36.

27

Cartea este scrisă profesionist, fără note, iar lista bibliografică este „selectivă”. Ce convenabil...

Nu putem să nu evidențiem calitatea penibilă a documentației grafice, anunțată în text ca fiind la scara 1:4000,
prezentată însă în secțiunea finală (nenumerotată) drept copie a hărții (militare) inscripționată 1:25000, la scara
~1:28.200..., cu curbe de nivel „selectate” (la 100 m, fără mențiune; originalul este la 25 m). Aceste „detalii”
tehnice ar putea părea unor colegi ne‐esențiale, deşi ele sunt mai totdeauna indicatoare ale seriozității lucrării
prezentate; partea de reprezentare a monumentului protejat UNESCO este schițată prin două linii drepte (trase
cu rigla), una care ar reprezenta troianul de la Ponorici, în lungime de... 1.24 km, şi o a doua linie defensivă (pe
care textul descriptiv o trece sub tăcere), cea descoperită de Moraru şi Tatu, în lungime de 1,37 km. Valul
secundar aflat la nord de troianul mare de la Ponorici, deşi menționat în text (Unesco, p. 152), cu o lungime de
430, nu este figurat pe hartă. „Castrul roman”, în schimb, este reprezentat cu dimensiunile de 148 x 98 m, adică
de cca trei ori mai mare decât este, poziționat la cca 250 m NNV față de locația reală, adică dincolo de valea pe
care o apăra. Zona de protecție, nesperat de largă, lasă poziția de la Vârful Vârfete în afară, deşi toponimul este
amintit în text ca reper al monumentului. Un rasol românesc autentic! Curios este doar că astfel de documentație
a fost acceptată!
28
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lui Ioan Glodariu se schimbă însă din nou în anul 2000, dând pentru „fortificația impresionantă de
baraj, jalonată de bastioane şi alte ziduri...” lungimea de 2,5 km, semn că între timp îl citise pe Ferenczi
(deşi acesta lipseşte din... bibiografie).
Apar în scenă şi nume binecunoscute ale arheologiei europene, precum Kris Lockyear (2004) şi
Alexandru Ştefan (2005), ambii cu contribuții generoase pe tematica Munților Dacilor; însă pe acest
subiect, al troianului de la Ponorici, ambii consideră că întâi ar trebui realizate investigații amănunțite,
şi doar apoi teoretizat subiectul. Corect.
Vom aminti aici pe scurt şi o lucrare curriculară semnată de Gabriela Gheorghiu, care crede despre
troianul de la Ponorici că este o fortificație „de baraj” (termenul consacrat la Cluj; restul lumii foloseşte
sintagma „fortificație liniară”, ca şi documentul UNESCO amintit mai devreme), fiind „oarecum tot o
variantă a tipului /de fortificație/ cu promontoriu barat”. Interesant, chiar şi în absența promontoriului.
Astfel, troianul „de la Cioclovina” (LMI...) a fost construit dintr‐un schelet schelet de lemn, umplut cu
„piatră de stâncă (sic), calcar (sic) şi pământ” (Gheorghiu 2005, 102‐103)29.
Ultima carte la care ne vom referi o datorăm unui entuziast local, Dan Oltean, şi a apărut în decembrie
2012. De ani buni domnia sa ne demonstrează că poate scrie mai mult decât putem noi citi, motiv
pentru care vom restrânge comentariile noastre strict la zona de interes. Autorul face o evaluare
aproape completă a traseelor posibile dintre cursul mijlociu al Streiului, plecând din zona comunei
Pui, spre Ponorici şi Poiana Omului, făcând o verificare a numeroaselor obiective puse în circulația
ştiințifică de Tatu şi Moraru. Pe scurt, cu excepția unor „baraje” din imediata apropiere a satului Pui,
la nord de cursul râului Strei, Dan Oltean (2012, 565‐569) confirmă, în linii mari, descoperirile
predecesorilor, desigur cu destule amendamente. Pentru că opiniile sale sunt departe de a reprezenta
un certificat de veritate, comunitatea arheologică are obligația de a lua această zonă obscură a
munților la un control mai riguros.
Contribuțiile sale pentru zona Ponorici sunt mai multe. Să începem prin a sublinia că, grație
tehnologiei GPS, dar şi a întrebuințării ortofotoplanurilor, el a fost primul în măsură a oferi schițe de o
anume acuratețe, referențiate geografic. Dintre obiectivele de teren evidențiate în premieră se numără
un mic fort roman (zice domnia sa – idem, 570‐571), numit, evident, „castru”, deşi are formă
neregulată şi nu depăşeşte 38 de metri pe nici una dintre laturi. Fortul se află într‐o poiană de la
poalele dealurilor numite de Tatu şi Moraru „Brăniscioara”, la nici o sută de metri de cursul inferior al
Ponoriciului, față în față cu poziția dacică de la Vârful Vârfete. Autorul, înțelegând că acel „castru” nu
ar putea folosi ca dormitor al trupelor, îi alocă singura altă funcțiune pe care şi‐o imaginează: baterie
de artilerie, unde s‐ar fi aflat una sau două baliste – unul dintre subiectele sale predilecte. Fiindcă noi
am ratat vizitarea obiectivului şi, practic, nu avem ce raporta, ne vom mulțumi aici a face o observație
preliminară, pe chiar documentația prezentată de autor: privind ilustrația 81, de la p. 570, care este un
extras din ortofotografie, vedem că umbra lăsată de soare este mult mai accentuată la interiorul
valului, nu la exterior, ceea ce, în opinia noastră, exclude o lucrare romană30. Punctul de vedere
exprimat de Dan Oltean nu este însă cu totul lipsit de motivații, fiindcă un fort dacic, în acea poziție,
nu pare a face mult sens, decât dacă ne‐am imagina astfel o încercare disperată de a menține controlul

29

Dincolo de exprimarea stângace, ideea în sine nu este greşită, urmând pe Glodariu (1983, 87).

Autorul susține totuşi că valul are şanț în față (Oltean 2012, 570) şi până la o verificare în teren trebuie să‐i dăm
crezare.
30
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asupra unicei surse de apă potabilă din zonă. Desigur, un fort minuscul nu poate avea importanță
tactică, ci, în cel mai bun caz, poate reprezenta o poziție de comandament. Cât despre utilizarea
balistelor – mai la vale...
Față de înaintaşii săi, Dan Oltean aduce nu numai o trasare mai curată a traiectului troianului pe
pantele de nord ale poliei şi văii Ponoriciului, dar şi câteva detalii punctuale. Astfel, el precizează că
valurile adiacente nu sunt nici perpendiculare la zidul principal, nici paralele reciproc, ci sunt – cu
excepția celor dintre „bastioanele” 2 şi 3 – perpendiculare pe curba de nivel (ceea ce nu este tocmai
acelaşi lucru, chiar dacă troianul urmează, în linii mari, anume aliniamente de cotă). O altă observație
realizată în premieră este că imediat la vest de „bastionul” 5 apărarea se organizează pe mai multe
paliere (sau terase) succesive. El explică şi absența valurilor de piatră pe tronsonul de la est de
„bastionul” 5 prin unghiul de pantă foarte mare, explicație validă, chiar dacă cifra folosită este cu totul
hiperbolică (80%, adică 72o, când sunt în jur de 30o, pantă care însă nu se poate urca decât cu mâinile
libere, ceea ce nu este cazul unui luptător).
Ajungând la secțiunea realizată de Daicoviciu, Oltean (2012, 572) comentează – desigur bazându‐se pe
propria experiență, fiindcă termenii lipsesc la Daicoviciu – „consistența acestui pământ /ars/ se apropie de
cea a cărămizilor /, / ceea ce înseamnă că în apropierea sa a ars mocnit /, / mai multe zile la rând /, / o mare
cantitate de lemne”, dar, după această observație pertinentă, alunecă în textele repetitive ale arheologiei
româneşti: „Aşadar în interiorul (s.n.) zidului se găseau bârne masive de lemn care asigurau stabilitatea
construcției. Acestea au fost incendiate de romani, iar pământul din jurul lor s‐a transformat într‐o crustă foarte
dură de culoare roşiatică”. Cum să faci, deci, să incendiezi bârnele îngropate (în interiorul zidului, nu‐i
aşa?), cale de mai mulți kilometri?... (Cu ballista, desigur!31). Deşi habar nu are de arheometrie, Dan
Oltean are multă imaginație, deci dă sfaturi: „Până acum nu s‐a efectuat nici o analiză fizico‐chimică a
pământului ars şi a pietrei calcinate pentru a se stabili care a fost temperatura la care s‐a ajuns în timpul
incendiului şi cât timp a durat acesta (sic!). În acest mod s‐ar putea afla şi care a fost cantitatea de lemn din
interiorul zidului (sic!)”, atrăgându‐i astfel atenția lui Glodariu că a scăpat masa lemnoasă la calculul
volumetric.
Meritele – incontestabile – ale lui Dan Oltean sunt umbrite însă de prea multe deşeuri ale unei
imaginații scăpate de sub control. Adesea textul său ajunge la exprimări demne de gazetăria de front,
dovadă că, într‐un fel sau altul, domnia sa a fost Acolo. Pentru a nu pierde parfumul personalității,
vom reda un pasaj mai lung, deplin lămuritor (Oltean 2012, 581):
„În această luptă în care dacii aveau avantajul terenului şi beneficiau de protecția oferită de barajul
militar au fost ucişi un mare număr de romani. Şi dacii au suferit în luptele corp la corp pierderi
însemnate. Trebuia ca toți soldații ucişi să fie incinerați cât mai aproape de locul bătăliei. În fața
bastionului unu se găseşte o movilă circulară clădită din bucăți de stâncă locală32 (...). O altă movilă

Dan Oltean nu explică de ce, dacă doar zona „bastionului” 3 a fost distrusă de „baliste”, pământul ars se
găseşte, în mari cantități, pe distanțe mult mai mari. În nomenclatorul artileriei romane există, în general,
destulă dezordine; noi preferăm explicațiile lui Campbell, că la romani aruncătoarele de săgeți (inclusiv
incendiare) se numesc catapulte (iar versiunile mici – scorpioni), în timp ce balistele erau aruncătoare de pietre
(Campbell 2003, 24‐36).
31

Primul care semnalează acest gen de complex este Moraru (1985, 114), care se referea însă la cel de la capătul
inferior al primului val separator, el presupunând, mult mai întemeiat, un turn.
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identică se află la 381 m spre sud, de cealaltă parte a văii33. Este foarte posibil ca sub movila nr. 1 să
fi fost incinerate cadavrele soldaților daci, iar sub movila nr. 2 să se găsească resturile funerare ale
auxiliarilor romani”.
Dar marota lui Oltean sunt balistele... Cu ele au rezolvat romanii o sarcină altminteri imposibilă!
Pozițiile prezumtiv cele mai bune pentru a opera cu artilerie ar fi cele de pe Dealul Cornățel, aflat la
peste 400 m în linie dreaptă, cam la aceeaşi cotă cu „bastionul” 3, şi micul fort de la picioarele
Brăniscioarei, aflat la doar 234 m de troianul de la Vârfete, dar şi aproape 60 de metri altitudine mai
jos. Pentru a‐şi demonstra cazul, Dan Oltean găseşte în literatură faptul că o balistă putea, teoretic, să
arunce o piatră de 13 kg la distanța de 450 m (Oltean 2012, 580‐581, citând Campbell 2003), uitând să
spună cititorilor săi cât de mare era o astfel de armă. Nu am găsit ilustrație pentru o ballista de
jumătate de talant (13 kg sarcina de aruncare), dar am găsit una dublă, pentru aruncarea unui talant
(26 kg), pe care am adus‐o la figura 10, pentru informarea cititorilor noştri. Cum s‐ar fi putut
transporta aşa ceva pe drumuri de munte pe care un SUV se demonstrează neputincios? Sau, altfel: a
descoperit cineva în zonă un drum roman şi nu a spus?... De altfel, în aceeaşi carte pe care o citează,
Oltean ar fi putut găsi multe alte lucruri care ar fi fost de preferat să‐i dea de gândit. Aşa, de pildă, ar
fi detaliul că cel mai mic calibru menționat de Philon, pentru proiectil de 10 mina (4,4 kg), este o
maşină de înălțimea unui om, cântărind peste o jumătate de tonă, cu o anvergură de 3 m (Campbell
2003, 21). Cea mai mare maşină din dotarea armatei romane, cea pentru proiectil de 26 de kg (precum
cea de la fig. 10), are corzi de torsiune înalte de 3,5 m, axul său are 7 m, iar lățimea este de 5 m (idem,
35). Oricum, aşa cum deja s‐a observat de mai multă vreme, pe Columna traiană nu figurează
aruncătoare de pietre (idem, 41), ci doar aşa numitele carroballistae, respectiv catapultele uşoare,
încărcate pe un car tras de doi cai (sau catâri, idem, 37)34. Chiar dacă, prin absurd, o ballista de un
talant ar fi ajuns pe plaiul de la Ponorici, există alte considerente care ne‐ar împiedica să considerăm
faptul a fi decisiv. Astfel, revăzând o ilustrație a lui D. Baatz, cu tot cu explicațiile despre valoarea de
utilizare a diferitelor reglaje de lansare (Campbell 2003, 21), deşi distanța maximă la care greutatea ar
putea fi aruncată este de peste 400 de m, eficiența unei asemenea lovituri, în care piatra primea
împotrivirea aerului timp de aproape 10 secunde, era limitată, mai ales împotriva unui zid de piatră şi
pământ ars, lat de peste 5 m35; se consideră, astfel, că cele mai eficiente lovituri, respectiv cele cu
impact maxim, se obțin la unghiuri de aruncare între 6 şi 10 grade, dar şi distanța de aruncare scade

Respectiv la sud de Valea Seacă, cu mențiunea că nu sunt 381 m, ci 469 m, şi că nu este o „movilă”, ci sunt
două obiective de plan rotund, alăturate, la care vom reveni. Comunicarea simplă a poziției acestei „movile” ar
fi fost un merit real, fiindcă Oltean este primul care o publică; vorbind însă despre incinerarea, sub tumul, a
soldaților daci (fenomen despre care avem cunoştințe zero, pentru acest moment istoric) – Dan Oltean se pune
singur la locul lui.
33

Nu se ştie dacă ele erau destinate să tragă astfel, de pe car (Columna lui Traian, aşa cum sugerează scenele XL,
LXV). Oricum, un instrument similar apare, în alt loc, instalat pe o podină de lemne, protejat de parapeți ridicați
din buşteni (scena LXVI; tot acolo – două instrumente similare sunt instalate pe meterezul unui fort roman, dar
şi – surpriză? – dincolo de o palisadă dacică; vezi şi scena LXXIII).
34

Oltean (2012, 576) îl citează pe Caesar (Războiul gallic, 7, 23), dar nu pare să fi înțeles mesajul: ... piatra apără de
foc, iar lemnul de berberce, căci o lemnărie interioară construită în general din bârne lungi de 40 de picioare (cca 12 m) nu
poate fi sfărâmată sau smulsă. Cu alte cuvinte, acțiunea balistelor, similară berbecilor, era eficientă împotriva
zidului de piatră, nu a unui val de pământ. Împotriva unor structuri de pământ armat cu lemn singura abordare
eficientă părea tentativa de a incendia suprastructura.
35
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astfel la 100‐170 m. Cifre absolut similare, în termeni de eficiență a loviturii, se dau pentru
aruncătoarele de săgeți (numite curent catapulte), pentru care capacitatea de penetrare a unor cuirase,
conform testelor, se limitează în zona 50‐100 m (idem, 41). În concluzie, pozițiile pe care romanii le
puteau ocupa, în fața „şanțului” de la Ponorici, nu se pretau la utilizarea artileriei.
Privind lucrurile mai pragmatic, dacă totuşi s‐a folosit artilerie uşoară, respectiv catapulte, acest lucru
va putea fi constatat pe teren, prin mijloace arheologice, discuția fiind astăzi – din nefericire – fără
obiect.
Figura 10.
Ballista pentru aruncarea
unei greutăți de un talant
(26 kg). Replică realizată
de BBC (2002) după
descrierea lui Vitruvius.
Reproducere după
Campbell 2003, 33.
Ghiuleaua se vede în
primul plan.
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3. Troianul de la Ponorici. Descrierea tehnică a tronsoanelor
Vom începe descrierea troianului şi a lucrărilor sale anexe, dar nu înainte de a stabili câteva chestiuni
ținând de terminologie. „Troian” este un termen consacrat în arheologia românească, însemnând o
fortificație liniară din pământ, numită şi „val”, acestei definiții secunde fiindu‐i consubstanțială o
substrucție din bârne de lemn care să împiedice alunecarea pământului în lateral, precum şi amenajări
supraterane care să protejeze apărătorii, fie din blăni din lemn, fie din nuiele (la construcții de
dimensiuni mai modeste, în principiu). Se pot găsi, în discursul arheologic, întrebări hamletiene dacă
un val sau altul are sau nu palisadă (pentru bunul motiv că urmele acesteia nu au fost observate pe
care arheologică); din nefericire, astfel de „dileme” nu fac decât să evidențieze slaba pregătire
teoretică. Un val de o anume mărime (adică nu cel al unui castru de marş, de pildă) nu poate fi
construit decât peste o armătură lemnoasă numită curent palisadă. Cuvântul originar, latin, vallum,
înseamna la începuturi tocmai palisadă, fiind un derivat al vallus – par, țăruş. De altfel, în cazul în
speță, deşi nu a săpat suficient de adânc pentru a putea vedea urmele palisadei, Daicoviciu a presupus
– corect – existența unei palisade, cea care ar fi ars şi... Pentru a evita confuziile asupra tipurilor de
lucrări defensive de la Ponorici, vom angaja termenul de „troian”36 pentru a denumi, strict, doar valul
principal.
Pentru acele jumătăți de ringuri care ies în fața troianului s‐a folosit, până acum, mai ales noțiunea de
„bastion” (dar şi „dedublări”...), care este una destul de nefericită (creatorul modei, Constantin
Daicoviciu, nu era foarte sigur că este bine, exprimându‐se „un fel de bastion”, v. Daicoviciu, Ferenczi
1951, 62). Am consultat câteva dicționare, pentru a fundamenta această opinie. Astfel, DEX 98 spune
aşa: „Fortificație cilindrică sau poligonală, construită de obicei la colțurile unei fortărețe”, definiție
care are propriile ei probleme, câtă vreme „cilindru” este o figură în trei dimensiuni, iar „poligon” – în
două, eroare corectată de Noul dicționar explicativ al limbii române (2002): „Fortificație de formă
cilindrică sau poliedrică, construită la colțurile unei fortărețe”. Există puține variații la astfel de
definiții, dar unele sunt ceva mai interesante: „lucrare de fortificație în formă de turn scund și
puternic, cu două flancuri și două fețe” (Marele dicționar de neologisme, 2000). Dar cea mai pertinentă
definiție am găsit‐o într‐unul dintre cele mai vechi dicționare româneşti la care am avut acces –
Dicționar universal al limbei române, ed. VI, 1929 (Lazăr Şăineanu): „lucrare de fortificațiune,
constând dintr‐un zid de pietre sau cărămizi, umplut cu pământ, care iese afară din linia sau locul
întărit”, evidențiind interiorul plin al unui bastion. Cuvântul şi amenajarea sunt moderne, lucrarea
fiind destinată a rezista unor lovituri directe de tun (de aceea sunt pline). Cuvântul este franțuzesc,
desigur. Le Petit Larousse (1995) spune: „ouvrage dessinant un angle saillant, destiné à renforcer une
enceinte fortifiée”, ceea ce s‐ar traduce aproximativ „lucrare (de fortificație) cu unghiuri proeminente
(a se citi: ascuțite), destinată a întări o incintă fortificată”. Deci nu este bine, că nu avem o incintă, şi
ajungem înapoi la „promontoriul barat”; nici unghiuri ascuțite nu avem. Angajarea acestui termen
tehnic, pentru a descrie o fortificație antică, reprezintă oricum un protocronism. Interesant de
remarcat, singurul dicționar arheologic – cel neterminat, Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a
României, vol. 1, 1994, nu conține vocea „bastion”. În schimb, Dicționarul enciclopedic de artă veche a

Se poate aduce în sprijinul acestei opțiuni mărturia lui Daicoviciu (Daicoviciu, Ferenczi 1951, 61) că valul era
numit astfel în tradiția populară locală, fapt care, în sine, ar sugera eventual o populație de origine oltenească
(dar lipsa unui atlas toponimic, desigur, ideea trebuie luată cu reținere). Noi nu am mai reuşit însă să
reidentificăm această tradiție, numele de „troian” nefiind cunoscut subiecților noştri.
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României (1980) are o astfel de voce, din care cităm: „element de fortificație specific arhitecturii
medievale (moderne, am spune noi astăzi, n.n.); prin extensie, se foloseşte termenul de b. şi pentru
masivele din zidărie (subl. n.) de plan patrulater, proeminente (...). Astfel definit, b. este un turn plin
(subl. n.), fără încăpere centrală”.

Figura 11. Harta ansamblului de fortificații de la Ponorici‐Chiciura şi sectorizarea (tronsoanele de studiu).
Săgețile reprezintă limită de tronson; curbe de nivel la 25 m (ANCPI 1:5000); sugestie color a altitudinii după
DEM la 30 m. Proiecție Stereo 70 (care deformează mai puțin imaginea decât proiecția geografică), dar
coordonate geografice (la 5 miimi de grad). Meridianele indică nordul (proiecția fiind Stereo 70 există o deviere).
Prescurtări: R = redută; F = fort.
Am dorit să argumentăm – poate mai lung decât era cazul – refuzul nostru de a urma „tradiția”. Vom
folosi, pentru desemnarea acestor valuri de plan elipsoidal, ieşite în fața troianului, noțiunea de
„redută”37, care însă nu este mult mai potrivită; astfel, conform DEX 98, cuvântul înseamnă „Mic fort
de apărare, de formă poligonală, înconjurat de șanțuri, folosit în trecut pentru apărarea circulară”.

A fost la concurență cu un cuvânt şi mai obscur – redan: „Serie de ieșinduri din loc în loc într‐un zid ridicat pe
un teren în pantă în vederea asigurării planeității” (Dicționar de neologisme, 1986), ceea ce, vom vedea, nu este
departe de adevăr; am preferat cuvântul care are mai mari şanse de a fi ținut minte...
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Forma obiectivelor noastre nu este tocmai poligonală (deşi se poate reduce la aşa ceva), nici şanțuri nu
există, mai exact nu există la exterior, dar sugestiile de „fort mic” şi „apărare (semi‐)circulară”
reprezintă sugestiile necesare. Avantajul ar fi acela că, în esență, o redută este o incintă‐obstacol de
pământ.
Dificultățile terminologice sunt de fapt fireşti, în fața unor monumente fără analogie formală, deci fără
un limbaj descriptiv preexistent. Aşa stau lucrurile şi pentru altă categorie de fortificație folosită de
daci la Ponorici, aşa numitele valuri perpendiculare (sau... paralele, funcție de referință). Aşa cum Dan
Oltean a arătat deja, aceste aliniamente de pietre, lungi de câteva zeci de metri, sunt perpendiculare
nu atât pe troian, cât pe curba de nivel, care nu este nici ea ceva regulat, cu excepțiile ridicate, oricum,
de valurile oblice (dispuse oblic față de troian). S‐a încercat metafora „dinți”, chiar şi „zimți” (cum le‐
am spus noi într‐o primă instanță), datorită analogiei cu dinții unui pieptene. Explicațiile care s‐au dat,
de la Viorel Moraru încoace, în sensul că acele valuri erau destinate a segmenta frontul cohortei de
infanterie, sunt foarte probabil valide; din acest motiv, pentru a nu opera cu termeni ambigui sau
inexacți, am preferat noțiunea de „valuri separatoare”, sau, simplu – separatoare38 (au sigla S în
planuri).
Vom avea nevoie şi de alți termeni, dar vor fi introduşi pe măsură ce acele nevoi apar. Pentru a
simplifica trimiterile la o zonă sau alta, fără a fi obligați a utiliza multe perifraze în jurul unor
toponime (sau cote altimetrice), dar şi din nevoi analitice, am împărțit obiectivul în tronsoane. La
figura 11 avem acele tronsoane de troian, precum şi alte obiective din zonă.
Exprimând în pasajul de mai jos distanțe în linie dreaptă, Tronsonul 1 începe la capătul de vest al
Dealului Mesteacănului, sau, cum s‐a tot spus, „deasupra prăpastiei amețitoare a Cioclovinei”,
evoluează spre ESE (121o) şi măsoară 255 m, până la drumul din schița lui Daicoviciu (aici la fig. 6).
Drumul acela vine dinspre torentul de la SV şi trece troianul peste o mică şa, existentă între Dealul
Mesteacănului şi dealul dominant al întregii linii de fortificație, cota 969, aflată spre SE.
Al doilea tronson este cel mai lung, măsurând aproape 570 de metri, cu direcția generală SSE (148o). În
esență, el urcă pe cota 969, unde dezvoltă cea mai mare redută (R.2), apoi coboară de pe deal, spre
următoarea şa, dintre cotele 969 şi 962, acolo unde un alt drum traversează troianul, spre ceea ce noi
am numit Poiana cu movile. Înainte de acest drum mai există o mică redută, nr. 339.
Al treilea tronson nu mai urcă pe cota alăturată (962), aşa cum s‐a întâmplat până aici, ci urmează o
cotă intermediară, în jur de 925 m (cam la două treimi din înălțimea dealului), legând şaua dinspre
Poiana cu movile de următoarea şa dinspre est – torentul care desparte cota 962 de ansamblul de la
Vârful Poienii. Aici nu am urmat modelele deja folosite, de a delimita tronsoanele, în zona unor şei, de
o întrerupere a troianului, din pricina unui drum (aici – la vest de torent), ci am prelungit Tronsonul 3
până la intersecția cu alte trei valuri. A se observa că pe acest tronson de 306 m (direcție ESE, 118o) nu
există nici o redută.

Ele se numesc aproape la fel în materialul lui Dan Oltean („val de separație”), aşa cum este expus în Garmin
MapSource, respectiv suportul de hartă oferit de Garmin România (RO.A.D. 2013.22, versiunea 5.22), de care
beneficiem din iunie 2013).
38

Tentativa lui Dan Oltean (2012, 574‐575) de a argumenta un proiect modular (5 separatoare şi o redută, ca
schemă repetitivă) nu ne‐a convins. Am preferat, drept criteriu principal, analiza terenului, a principalelor
elemente descriptive (dealuri şi văi seci) şi, secundar, considerente de ordin tactic.
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Al patrulea tronson, de numai 310 m (în linie dreaptă), este un arc de cerc cu focarul spre SSV, cu
direcția generală SE (124o), având la fiecare capăt câte o mică redută, cele cu numerele 4 şi 5. Este un
sector super‐fortificat, cum vom vedea. Capătul estic al acestui sector nu mai este marcat de o şa
montană, ci de două lucruri care particularizează tronsonul următor.
Al cincilea tronson, ultimul de pe rama Ponoriciului, are două caracteristici care îl disting net de cele
de până aici: el nu mai merge pe direcția generică SE, ca cele de până aici, ci face un unghi de 90 de
grade, urmând altminteri curba de nivel; al doilea lucru special aici este că lipsesc valurile
separatoare, ca şi redutele, de altfel. El se termină, natural, într‐o şa, cea care desparte coastele din
jurul lui Vârfete de țancul de calcar de la cota 951 (numit Vârfete de Dan Oltean). De ce anume
troianul se opreşte aici – vom explica cu prilejul analizei de detaliu.
La nord de tronsonul 4 se grupează monumentele descoperite de István Ferenczi, considerate de el – şi
practic de toți ceilalți până aici – ca datorate militarilor romani. Este vorba despre tronsonul 6 (334 m,
direcție NE – 36o), privind spre valea seacă de la apus, de un mic fort („burgusul”, cu expresia
completă a lui Tatu et Moraru), şi un ultim val (121 m, direcție SE – 126o), care leagă fortul de stâncile
golaşe de la peştera Călianului – adică tronsonul 7 .
Despre alte obiective cuprinse la fig. 11 – vom discuta mai târziu.
4. Troianul de la Ponorici – tronsonul 1
Figura 12.
Planul
Tronsonului 1 de
la Ponorici. Vezi
explicațiile de la
fig. 11, cu
diferența curbelor
de nivel la 5 m şi a
coordonatelor la
două miimi.
Prescurtări
suplimentare: T =
turn; G = groapă.
Cu linie tăiată –
traseul fostei linii
ferate înguste.
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Pentru realizarea planurilor de tronson s‐a folosit cel mai detaliat suport de hartă la care am avut
acces, respectiv planuri ANCPI 1:5000, cu curbe de nivel la 5 m, pentru a beneficia de cea mai fidelă
reprezentare a terenului. Chiar şi aşa, însă, între memoria vizuală şi rezultatul afişat pe monitor au
apărut nepotriviri; o astfel de situație există la capătul vestic al troianului (figura 12). Privind doar
curbele de nivel – vectorizate după planul 1:5000 – s‐ar putea crea impresia că ar exista spațiu pentru a
învălui troianul, ceea ce este inexact (la ultima vizită am analizat acest aspect – deja sesizat anterior, pe
computer – cu toată atenția). Între capătul construcției şi ceea ce, nepoetic, se numeşte o prăpastie,
sunt între 20 şi 30 de m, spațiu mult prea mic pentru manevre militare.

Figura 13. Fotografie de pe tronsonul 1, reprezentând poziția în care s‐a realizat axul topografic 1 (vezi şi fig.
14). Vedere spre est. Terasele sunt artificiale.
Troianul este construit, de‐a lungul acestui tronson, aproape de cota maximă a platoului superior al
Dealului Mesteacănului, spre marginea sudică, ajungând uneori chiar pe cotele maxime (ceea ce,
iarăşi, nu rezultă fidel din reprezentarea cartografică de la fig. 12). Aşa este cazul în locul în care am
realizat o secțiune topografică, din ruletă, poziție marcată şi la fig. 12 cu mențiunea „ax1”, loc pentru
care, din fericire, avem şi o fotografie (figura 13) care atestă acest lucru, şi care exprimă termenii lui
Daicoviciu: un val flancat de două terase artificiale; doar proporțiile sunt diferite, fiindcă, din
observațiile noastre, de obicei terasa frontală (numită de el B) este mai lată decât terasa dorsală
(numită atunci A, v. fig. 7). În fapt, variația majoră priveşte doar lățimea terasei dorsale, şi aceea
funcție de înclinația specifică a terenului, de la caz la caz, în timp ce terasa frontală are dimensiuni
relativ standardizate, în jur de 10‐11 m (măsurați de la vârful troianului).
Profilul altimetric (figura 14) arată înălțimi chiar mai mari decât cele consemnate de Daicoviciu,
respectiv 2,63 m la exterior (sau frontal) şi 1,16 m la interior (sau dorsal). Lățimea aparentă a valului
este, ca să zicem aşa, cât o măsori, fiindcă nu există criterii clare de poziționare a măsurătorii, dar după
socotelile noastre ar fi cam 9 m. Lățimea originară a valului a fost dedusă dintr‐un criteriu poate uşor
surprinzător, respectiv funcție de locurile în care sinusoidul se ridică deasupra liniei originare
(teoretice!) a solului, rezultând 4,65 m, din stâlp în stâlp. Am meditat la posibilitatea de a propune o
reconstrucție cu palisadă simplă, dar două seturi de fapte s‐au opus: în primul rând, schița de secțiune
a lui Daicoviciu (aici la fig. 8), care prezintă o structură simetrică, ceea ce presupune o palisadă „în
casetă”, cu două rânduri de stâlpi, în față şi în spate; în al doilea rând, o structură atât de masivă ca
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aceasta nu putea să fie trainică decât prin solidarizarea celor două rânduri de stâlpi (frontali şi
dorsali), atât pentru a rezista presiunii pământului, cât şi pentru a rezista eventualelor lovituri frontale
(fie ele de berbece sau... balistă), dar şi pentru a nu se înclina sub propria greutate.

Figura 14. Profil altimetric peste troian, pe tronsonul 1 (v. şi fig. 12 şi 13).
Observăm la figura 14 că pământul (inclusiv stânca, desigur) dislocat în partea dorsală era suficient
pentru a umple palisada‐casetă40 până la un nivel optim de luptă; sunt 4,63 m înălțime între partea
superioară a palisadei reconstruite şi terasa din față, ceea ce poate să pară exagerat, însă nu şi dacă
ținem cont că apărătorii trebuiau să vadă peste palisada simplă care mărginea terasa frontală. Dacă
privim lucrurile aşa, înălțimea propusă palisadei la fig. 14 este cea mai mică posibilă, fiindcă
vizibilitatea spre adversar nu este cea mai bună. Cât despre rosturile unei palisade simple, la marginea
terasei frontale – ceva mai încolo...
Rămâne întrebarea ce s‐a întâmplat cu cei aproximativ 6,4 m3 de material dislocat de pe terasa
frontală, la fiecare metru liniar, fiindcă ei nu se regăsesc în reconstrucția troianului. Răspunsul este
destul de simplu: materialul apare în construcția separatoarelor, despre care, iarăşi, vom face vorbire
mai jos.
S‐au mai făcut calcule asupra volumului uriaş implicat de construcția troianului; diverşii socotitori nu
au greşit neapărat cifrele de pornire (lungimea lucrărilor sau volumul dislocat la fiecare metru liniar),
ci nu au putut înțelege grozăvia acelei munci, câtă vreme sistemul de construcție nu este încă înțeles.
Problema cea mare este legată de acel material ciudat, care este „chirpicul ars”, care se găseşte virtual
oriunde pe troian (în cantități diferite, aşa cum vom preciza), care are proprietăți unice, după
experiența noastră. Orice incendiu – sau foc în aer liber – afectează diferit fețele de argilă ale
construcțiilor (precum „lipiturile de lut” care se aplică construcțiilor de lemn), producând o oxidare
inegală, similară celei observabile în secțiunea unui cuptor, sau pe ceramica arsă în cuptoare
improvizate; acest material ars – pe care l‐am numit „ponorici”, neavând un alt termen tehnic – este
însă ars relativ omogen, asemeni unei cărămizi (aşa cum corect observa Dan Oltean), având duritatea

Sunt 3,6 m3 dislocați din terasa dorsală, şi un necesar de cca 4,4 m3 (calcule ACAD, de unde provine desenul)
necesari pentru ridicarea platformei de luptă a troianului, conform reconstrucției propuse la figura 14. Ca să nu
pățim precum Ioan Glodariu şi să observe acest lucru vreun amator mintos, presupunem că diferența o
constituie masa lemnoasă necesară casetării palisadei, respectiv bârnele transversale care solidarizau palisada
frontală de cea dorsală.
40
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unei cărămizi, doar greutatea specifică fiind, probabil, mai mică41, ceea ce înseamnă că a fost ars în
condiții similare. Cum putea fi ars în condiții similare?... Acest lucru se putea întâmpla doar la fața
locului, între pozițiile stâlpilor palisadei (încă nemontați!), ceea ce înseamnă că, la dislocările deja
calculate (3,6 m3 la terasa din spate, 6,4 m3 la terasa din față, 1 m3 pentru palisada din spate şi 1,5 m3
pentru palisada din față) se adăuga un şanț central de cca 4 m3 la fiecare metru liniar (deschidere 2,3
m, 2 m adâncime, cu pereți înclinați) care să poată juca rolul „cuptorului”. Volumul de stâncă dislocat,
pentru fiecare metru liniar de lucrare executată, se ridica astfel, dramatic, la un total de 16,5 m3 de
pământ şi rocă; mai mult rocă, fiindcă sub stratul vegetal superficial este aproape numai stâncă.
Dislocarea şi spargerea unui volum atât de mare de piatră trebuie să fi reprezentat o muncă
îngrozitoare, greu de reprezentat. Noi am avut şansa de ne face o idee foarte repede, la fața locului.
Chiar în perimetrul unde am realizat secțiunea topografică de la figura 14, am găsit, umblând de colo‐
colo, o rangă de fier de dimensiuni unice, până aici (figura 15). Este o bară de fier lungă de 101 cm, cu
secțiune hexagonală obținută prin ciocănire (sigur nu este produs „industrial”), cu diametrul cercului
circumscris de 3,25 cm (oscilații între 3,1 şi 3,4 cm, probabil efect al ruginirii), având partea inferioară
lățită (5 cm), realizând o pană foarte subțire la capăt (1 mm!), înclinată 17o, pentru a putea fi folosită ca
pârghie. Pe partea superioară se văd urme de utilizare a barosului. Greutatea calculată a
instrumentului este de 6,6 kg42 (deşi nouă ni s‐a părut ranga, la mână, mult mai grea...). Este,
neîndoielnic, un instrument greu şi dur, a cărui întrebuințare este una singură: să disloce rocile; nu ne
putem reprezenta nici o altă utilitate care să stea față în față cu peisajul (care poate presupune
păstoritul sau păduritul).

Figura 15. Rangă de fier pentru desprinderea stâncilor, găsită în spatele tronsonului 1. Lungime: 101 cm.
La o distanță de 108 m ESE (în linie dreaptă, sau 113 m pe cale) de capătul vestic al troianului începe
prima redută (R.1), care este un sector de elipsoid aşezat în fața troianului, având ca bază troianul, pe
o lungime de 72 m şi o înălțime (sau ieşire la front) maximă de 61 m, corespunzând unui perimetru de
159 m. Reduta este construită chiar pornind de la linia troianului, iar, după aspect şi după urmele de
„ponorici”, pare a fi realizată de o manieră asemănătoare, deşi, poate, la dimensiuni mai mici (nu
avem o secțiune corespondentă prin redută). Rostul tactic al redutei este de a ocupa partea de teren cu
o pantă mai blândă, având mai degrabă aspectul unei terase uşor înclinate; astfel, înclinația terenului

Vezi secțiunea 13 a lucrării. Densitatea mai mică se explică prin faptul că materialul nu a fost omogenizat şi
preparat, aşa cum se întâmpla cu argila pentru cărămida romană, ci a fost folosit în stare naturală.
41
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Considerând un cilindru cu diametrul de 3,25 cm, înălțimea de 101 cm şi densitatea specifică a fierului (7,8).
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pe centrul redutei este de sub 10o, în timp ce înclinația pantei în fața redutei este de 17,4o. Reduta 1
avansează în teren, cu aproximație, la nivelul de jos al separatoarelor (sau chiar mai jos), cu avantajul
de a poseda o apărare circulară, de o calitate clar mai bună decât îngustele separatoare. Linia avansată
de apărare permite, de asemenea, o mai bună vizibilitate spre adversar, aşa cum vom vedea curând.
Notabil este că redutele nu au şanț în față (care ar fi trebuit să fie observat, măcar pe cotele superioare,
din margini; vezi figura 16), ci mai degrabă în spate, materialul necesar ridicării lor fiind colectat de
acolo.

Figura 16. Fotografie realizată în zona inferioară a redutei 1, la exterior, privire spre est. A se observa absența
şanțului din fața redutei.
A fost identificată şi o intrare, dinspre spatele troianului spre interiorul redutei, plasată asimetric, la 17
m de marginea occidentală. Intrarea este ruinată, ca tot monumentul, şi nu permite o măsurătoare
adecvată; aparent, ar fi vorba despre un spațiu de trecere de o lățime de aproximativ doi metri, fără să
coboare altimetric la nivelul din spatele troianului, dar aspectul se datorează sigur ruinării. Zona din
spatele redutei este un platou larg, aproape plat, de mari dimensiuni, permițând organizarea
campării, în momentele de linişte, pentru toată trupa necesară pe tronson. La doar câțiva metri vest de
redută există aparent o altă trecere, dar, mult mai sigur, este secțiunea lui Daicoviciu (realizată „în
apropiere de bastionul cel dintâi”).
De la reduta 1, spre sud‐est, tronsonul 1 măsoară încă 75 de metri (în linie dreaptă, sau 85 m pe cale).
Capătul este considerat de noi la acel drum menționat de Daicoviciu (v. fig. 6), care urcă printre
separatoarele 8 şi 9. Drumul pare relativ recent, are un unghi de pantă destul de mare (dar
practicabil), dar şi o manieră de pătrundere (perpendicular pe curba de nivel) care nu recomandă un
drum antic; lățimea aparentă (vreo 6 m?) este şi ea prea mare pentru necesitățile infanteriei. La
mijlocul acestei distanțe, între redută şi drumul lui Daicoviciu, mai există o întrerupere a troianului,
între separatoarele 6 şi 7 (aflate foarte aproape unul de celălalt – sub 20 de m măsurați între centre),
aflată într‐o poziție practic invizibilă din vale, mult mai îngustă (sub 4 m), intrare care ar putea fi parte
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din proiectul inițial, respectiv o poartă prin care trupele de rezervă să acceadă pe terasa din fața
troianului.
Al treilea element component al amenajărilor defensive ale complexului de la Ponorici sunt valurile
separatoare. Ele nu încep niciodată de la valul principal (troianul), ci la capătul acelei terase inferioare,
care bordează troianul. Lățimea acestei terase (numită anterior „bermă”), destul de regulată, este în jur
de 10‐12 m (măsurați de pe cota maximă a troianului), dar poate varia de la un tronson la altul, ca
urmare a unor condiții locale (alt unghi de pantă naturală, de exemplu). Separatoarele se prezintă sub
forma unor aliniamente de piatră, late de 5‐6 m, înalte pe ax de aprox. o jumătate de metru, cu lungimi
diferite (între 16 şi aproape 90 de m), coborând, în general, perpendicular pe pantă. Nu a fost sesizat
„ponorici” în nici o situație. Dată fiind poziția lor foarte expusă, separatoarele nu puteau fi altceva
decât o palisadă bilaterală (amintind de situația de la Poiana Omului, v. Teodor, Pețan, Berzovan
2013). Dată fiind lățimea lor aparentă, ele nu puteau fi mai late, la origine, de 4,5 m, dar nici mai
înguste de 4 m, pentru că nu ar fi permis luptătorilor să treacă unul pe lângă altul, nici să lupte spate
în spate (şi era cazul). Amenajarea lor trebuie să fi fost mult mai simplă decât a troianului, respectiv
două rânduri de şanțuri (sau gropi individuale) care să primească bazele stâlpilor, rânduri legate
transversal prin bârne (sau scânduri) sub nivelul de călcare din interior; acest nivel de călcare era
amenajat cu pietre aşezate peste infrastructura lemnoasă, respectiv traversele de solidarizare. Fețele
erau amenajate, fireşte, tot din lemn, probabil din două rânduri de scânduri43; două – fiindcă altfel nu
ne putem reprezenta legătura dintre infrastructură (stâlpi) şi armătura lemnoasă, tot verticală, dacă
mărturia Columnei ar putea fi validată.
Un calcul sumar, pentru tronsonul 1, arată că pentru amenajarea celor 160 m (100 + 60) de terasă din
fața troianului, se dislocau 1024 (6,4 x 160) m3 de material, deci, dacă ar fi să ne luăm după Ioan
Glodariu (care a săpat mult în zonă şi ar trebui să ştie), am avea două treimi piatră şi o treime pământ,
deci 683 m3 de rocă, atunci, la 8 separatoare cu o lungime medie estimată de 33 m44 (cu un total de 264
Pe Columna traiană palisadele dacilor sunt reprezentate având aspectul aparent al unui gard de scânduri
verticale, fără intervale, cu vârfurile ascuțite, întărite de blăni orizontale. Sigur, aceasta ar putea fi doar o
convenție de reprezentare, aşa cum tot convențională este reprezentarea castrelor de marş cu fețe de piatră, când
este clar că erau de pământ (explicația că ar fi brazde de iarbă, nu piatră de talie – servită de un şir de învățați, v.
literatura la Wolfram Thill 2010 – este ridicolă). În fine, posibilitatea de a exista totuşi o asemănare între
reliefurile de la Roma şi fortificațiile dacilor nu ar trebui exclusă din start; vezi scenele XVII (palisadă romană??),
XXV (în jurul unor turnuri de pază?), XLIX (în jurul unei baze logistice romane!), LXVIII‐LIX (asociate unor
turnuri de lemn), LXVII (în fața unui turn de piatră), LXX (poate cea mai detaliată imagine), LXXII (similară),
CLI, CLIII, etc. Studiind cu atenție ilustrația, constatăm că reprezentarea nu este atât de stereotipă cât ne‐am fi
aşteptat, ceea ce dă speranțe asupra calității ei de martor. Oricum, amenajarea feței de palisadă cu nuiele, aşa
cum am văzut la graficianul Radu Oltean (cu prilejul unei expoziții la MNIR, din toamna lui 2012, deci înainte
de apariția cărții, v. Oltean 2013), reprezentând exact lupta de la Ponorici, este foarte puțin plauzibilă, în fața
unui adversar atât de priceput la mânuirea săgeților incendiare (ele pot fi aruncate şi din arc, fireşte, nefiind
necesare catapultele...). Întâmplarea face ca acea ilustrație să fie aleasă drept copertă a cărții, deci să avem ocazia
să o vedem din nou, chiar înainte de lansare (31 iulie 2013), grație anunțului postat pe Internet; desenul cuprinde
şi alte greşeli (de ex. priza scutului), dar este foarte spectaculos şi, probabil, îşi va atinge cu brio publicul‐țintă.
43

Problema estimării vine din confidența scăzută a acurateței localizărilor GPS în pădure (10 m sau peste), ceea
ce, la dimensiunile unui separator, este mult. Erorile de ansamblu nu pot fi foarte mari, fapt certificat nu numai
de o serie de măsurători duble (în câteva cazuri triple), ci şi de comparația nemijlocită cu reprezentarea
cartografică a lui Dan Oltean, după RO.A.D. Cele două trasee de troian oscilează, reciproc, cu eroarea tipică a
44
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de metri liniari) reveneau 2,59 m3 pentru fiecare metru liniar, adică o grosime de 0,65 m, la o lățime de
4 m. Socoteala iese, mai ales că pe această platformă se puteau pune şi pietrele rostogolite pe coastă, la
care se adăuga volumul traverselor. Aceasta ar mai însemna, simplu, că platforma de luptă a
separatoarelor nu era mult mai înaltă decât se vede acum, ca cotă superioară.
În ciuda pretențiilor contrare (Tatu, Moraru 1983, planşa; Oltean 2012, fig. i.c. 59), cel mai vestic
separator, notat de noi S.1, nu este construit direct din troian, ci, ca toate celelalte, la cca 10 m mai jos.
Mai mult, capătul lui superior nici nu corespunde capătului troianului, ci se află cca 10 m mai la est.
Acest decalaj (sugerat şi la fig. 12) se datorează terenului, râpa care coboară spre prăpastie
apropiindu‐se de capătul inferior al S.1, aşa încât nu rămâne spațiu de ocolit obstacolul. Acest prim
separator este mai lung, dar nu are 100 de metri, cum s‐a pretins; în plan el măsoară – conform a cel
puțin două sesiuni GPS distincte, în jur de 46 de metri. La capătul inferior există o mare grămadă de
pietre – observată anterior de Moraru –, profilându‐se deasupra solului spre 1 m, măsurând 10,80 m
pe direcția NE‐SV (pe sensul pantei) şi 8,20 m pe direcția NV‐SE (în lungul curbei de nivel), cea din
urmă fiind măsurătoarea indicativă; cel mai probabil este un turn care consolida flancul apărării; este
de aşteptat un turn rectangular cu baza de maximum 6 m. O explicație suplimentară asupra scopului
construcției ar fi încercarea de a oferi apărării înaintate o vizibilitate mai bună pe pantă (un turn ar
trebui să aibă minim 6 m înălțime), mai ales dacă exista vegetație măruntă, de genul tufişurilor.
Partea inferioară a separatoarelor aflate la vest de reduta 1 (R.1) este aliniată, oprindu‐se aproximativ
pe aceeaşi curbă de nivel – în acest caz cca 906 m, fapt verificat special cu prilejul ultimei vizite pe
munte, în iunie 2013. La partea inferioară a S.2 nu am mai găsit un turn, sau altceva în relief, ci o
groapă, surprinzător poate, încă vizibilă pe un diametru de 4‐5 m; cât va fi fost ea de adâncă la
origine – nu se va putea spune fără săpătură, posibil nici cu săpătură. O groapă în fața segmentului de
palisadă inferioară – nu mai lată de 4 m, deci greu de apărat pe acea parte – era o metodă eficientă de
a împiedica o abordare prea facilă a obstacolului. Conform tradiției antice binecunoscute, astfel de
gropi‐capcană erau acoperite cu materiale uşoare, iar pe fundul lor erau înfipte țepuşe. Literatura
anterioară a mai consemnat existența gropilor în fața separatoarelor, fără să nominalizeze locația, iar
această groapă este unica văzută de noi. Oricum, gropile, prin natura lor, sunt greu de identificat,
fiindcă în mod normal au fost acoperite de bolovani rostogoliți, iar covorul gros de frunze din pădure
le poate ascunde vederii.
La următoarele separatoare dinspre est nu am mai găsit nici grămezi de bolovani, nici gropi.
Următorul fapt demn de menționat în zona inferioară a apărării este o mare grămadă de pietre în fața
R.1, la o depărtare destul de mare spre front, de cca 50 de m. Şi aici ruinele sunt distribuite aparent
circular, măsurând acolo doar diametrul aflat în lungul cotei de nivel, respectiv 9 m. În acest caz, spre
deosebire de precedenta ruină, centrul se află mai jos decât marginile, mărturisind un zid de jur
împrejur, probabil de plan pătrat45. Datorită distanței relativ mari dintre redută şi turn, valoarea lui
tactică pare redusă, fiindcă cele două puncte cooperează greu în bătălie. Aşa am început să suspectăm

GPS‐urilor, în pădure (în jur de 10 m), dar diferențele nu sunt semnificative în geografia mai largă a
ansamblului. Nici comparația directă a separatoarelor nu dă, cel mai adesea, diferențe notabile. De aceea, ne‐am
luat riscul de a calcula, pentru tronsonul 1, media lungimii acelor separatoare: ea este de 31,6 m în plan, şi
aproximativ 32,6 pe teren (fiind pantă).
45

Nu este deci tumul funerar, aşa cum presupunea Dan Oltean.
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că rostul lui ar fi de altă natură, însă acest lucru nu putea fi verificat pe panta împădurită, ci la
calculator.

Figura 17. Studiu de vizibilitate în zona tronsonului 1. Curbe de nivel după planuri ANCPI 1:5000; model
teren DEM la 30 m (colorație de altitudine + View Shed Analysis). S‐a considerat, în toate cazurile, o înălțime
suplimentară a privitorului de 3 m.
Am realizat în acest scop analiza de vizibilitate de la figura 17, studiindu‐se ariile comparate din trei
puncte: de pe troian, din mijlocul redutei 1; de la vârful redutei 1; din turnul de sub R.1. Studiul este
extrem de instructiv asupra mai multor aspecte. În primul rând, vizibilitatea de pe troian este foarte
slabă, ceea ce, de altfel, ştiam de pe teren; motivul este poziționarea sa pe platoul superior, cu pante
mai blânde, unghiul crescând, în jos, ceea ce face piciorul muntelui invizibil. Din mijlocul redutei 1, de
pe troian (valul principal) se vede în față sub 100 de metri, vizibilitatea fiind bună doar spre torentul
larg de la SE. Vizibilitatea frontală creşte considerabil din vârful redutei, dar continuă totuşi să fie
nesatisfăcătoare în flancul drept al apărării. Începem să înțelegem astfel rosturile turnului din fața
redutei, cât şi faptul că el este poziționat atât de în față: din turn vizibilitatea în flancul drept este mult
34
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mai bună; dar nu este perfectă, câtă vreme rămâne o manşetă, largă de cam o sută de metri, dincoace
de prăpastia Cioclovinei, care este în afara ariei de vizibilitate. Devine astfel evident şi unul dintre
motivele ridicării turnului din fața separatorului 146.
Mai rămâne de discutat, pentru tronsonul 1, problema terasei artificiale de la piciorul troianului.
Privită din unghiul potrivit (figura 18), rolul ei de culoar de circulație este evident. De reținut că
amenajarea poate fi găsită numai în zonele unde există separatoare, funcționalitatea ei fiind deci clară.
Dar, dacă aşa este, iar pe această terasă puteau să se deplaseze trupe într‐un sens sau în altul, funcție
de situația tactică, atunci ar fi destul de rațional să credem că ea era o circulație protejată, fie şi de o
palisadă simplă. Am luat deja în calcul acest lucru, atunci când am discutat înălțimea teoretică a
palisadei principale, de pe troian. Acest lucru nu va putea fi însă dovedit decât prin săpătură
arheologică.

Figura 18. Terasa de circulație în dreptul tronsonului 1, la vest de reduta 1. Fotografie spre est.

Înălțimea privitorului din turnul de sub reduta 1 a fost considerată doar de 3 m, în loc de standardul minimal,
pentru un turn, de 6 metri, pentru a nu obține rezultate prea optimiste. Am luat în calcul posibilitatea ca pe
coasta muntelui să existe vegetație mică aptă să obtureze unghiuri teoretic vizibile, tocmai pentru a obține un
rezultat cât mai realist. Astfel de analize nu sunt, astăzi, o ştiință exactă, depinzând mult de acuratețea fişierului
DEM (Digital Elevation Model); am folosit unul cu rezoluție la 30 de metri, cel mai bun disponibil pentru
România, care a demonstrat o compatibilitate rezonabilă cu planurile ANCPI (abateri reciproce în general de 1‐3
m). S‐a considerat, în schimb, că toată coasta muntelui era complet defrişată, ceea ce ar trebui să fie adevărat,
atât din considerente militare (adică tocmai vizibilitatea), cât şi din considerente constructive, ținând cont de
masa uriaşă de lemn necesară la ridicare ansamblului defensiv. Ar rămâne de explicat modul cum buştenii erau
urcați pe deal, la o diferență de nivel de 75‐100 de metri, pe pante relativ aspre, dar nu credem că la astfel de
întrebări se va putea răspunde, concret, în perioada următoare. De aceea, trebuie să luăm în considerare şi
posibilitatea ca pădurea tăiată să fi fost lăsată pe loc, cel puțin pe pantele inferioare, culcată la pământ,
constituind obstacole suplimentare deloc de neglijat. Discutând despre nevoia urcării în deal a buştenilor,
pentru a fi puşi în operă, parcă începem să înțelegem „drumul lui Daicoviciu”.
46

35

ESTuar | nr. 2, decembrie 2013

TEODOR, PEȚAN, BERZOVAN

5. Troianul de la Ponorici – tronsonul 2
Pentru a evita comentariile lungi, iată câteva date de sinteză (vezi figura 19):

Figura 19. Studiu de vizibilitate pe Tronsonul 2 de la Ponorici, din trei puncte: separatorul 10 (S10), punctul cel
mai jos al redutei 2 (R.2) şi punctul inferior de pe reduta 3 (R.3). Vezi explicațiile de la figurile 11 şi 12. Aici
sunt notate suplimentar dolinele (D). Pentru a nu aglomera imaginea s‐a renunțat la curbele de nivel la 5 m
(sunt prezentate doar cele la 25 m).
•
•
•
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Este tronsonul cel mai lung, măsurând 570 de m în linie dreaptă şi 586 pe cale.
Ca şi în cazul T.1, traseul troianului este aproape perfect în linie dreaptă, dar cu un unghi
modificat; astfel, dacă T.1 merge spre ESE (121o), T.2 merge spre SSE (148o).
Spre deosebire de T.1, care evolua pe o altitudine relativ constantă, T.2 are mari diferențe
de nivel; astfel, pleacă de la cota de 938 m (din „drumul lui Daicoviciu”), urcă la cota
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•

•

•
•

•
•

maximă a dealului alăturat, dar şi al întregului traseu, 969 m, apoi coboară la cota 919, în
şaua prin care urcă drumul spre Poiana cu movile.
Este traseul de troian cu unghiurile de pantă cele mai mari pe sensul troianului; astfel,
jumătatea inferioară a urcuşului de la NV are o înclinație medie de 11o, dar există, conform
planurilor ANCPI, un scurt pasaj care ar avea 31o, ceea ce nu poate fi decât fals (nu sunt
nicăieri mai mult de 20o)47; pe panta sud‐estică unghiul mediu, la mijlocul coastei, este tot
de 11o, iar unghiul maxim este de 17o.
Reduta 2, aflată pe punctul cel mai înalt al întregului traseu, este, detaşat, cea mai mare;
astfel, ea se organizează pe o lungime de 200 de metri de troian, cu o deschidere maximă
de 47 m şi un perimetru arcuit de 231 m, având o suprafață de 0,71 ha (spre deosebire de
R.1 – următoarea redută, ca mărime – care închide numai 0,34 ha).
Similar cu R.1, R.2 are în spate un platou generos, folosit probabil pentru campare.
Datorită conformației terenului, cu pante considerabile în orice direcție, poziția de la cota
969 este singura care ar putea rezista (ca un... „bastion”) chiar şi dacă alte sectoare ale
apărării ar fi cedat.
Tronsonul 2 are două redute (ca şi tronsonul 4).
Acesta este, de asemenea, singurul tronson care are separatoare piezişe, nu perpendiculare
pe troian; particularitatea pare să răspundă unghiurilor de pantă mari, care au solicitat
adaptări ale proiectului general.

Vor fi însă necesare câteva comentarii mai elaborate. Aspectul troianului şi al redutelor, respectiv
nivelul de conservare, pare similar cu cele constatate pe T.1; totuşi, acolo unde pantele sunt mari,
troianul nu se mai conservă bine, fiind aproape complet aplatizat (aspect vizibil mai ales pe coasta de
nord‐vest), deşi urmele de „ponorici” sunt şi aici vizibile pe teren). Profilul troianului, pe cotele
superioare ale dealului, este însă similar cu cele constatate pe T.1, la Dealul Mesteacănului.
Reduta 2 are o particularitate față de toate celelalte: la capete, unde se apropie de troian, lasă un
interval de cca 2 metri, respectiv o ieşire de infanterie. Datorită formei terenului, cu înclinații mari la
jumătatea pantei, ele nu pot fi observate de inamic decât dacă a reuşit să se apropie la 35 de m48, pe o
traiectorie foarte apropiată de troian, ceea ce este neplauzibil. Cele două ieşiri de infanterie reprezintă
ceea ce în arhitectura greco‐romană s‐ar numi „ieşiri secrete”, în unghiuri greu vizibile, care oferă
apărătorilor oportunitatea unei ieşiri‐surpriză (posibil chiar printr‐o poartă joasă, practicată în
palisada continuă).
Reduta 2 ocupă tot platoul superior al înălțimii dominante, închizându‐se aproape perfect în lungul
cotei de nivel 958. Ca şi în cazul R.1, R.2 are vizibilități bune spre sud, dar slabe spre vest. În acest caz,
putem presupune două sisteme de alarmare, concurente sau simultane: în primul rând, poziția de pe
separatorul 10 este cea care are vizibilitate bună spre văiuga de la vest de R.2, putând contribui la
alarmarea întregului sector; un eventual sistem de alarmare vizuală/ auditivă, între comandamentele
din zona redutelor 1 şi 2.

47

Global Mapper spune, pe DEM, 15o unghi maxim.

Un test de vizibilitate din poarta de nord a relevat că, din acest punct, vizibilitatea este redusă, spre față, 30‐40
de metri (datorită unei terase naturale aflate în față), fapt care trebuie să fie reciproc adevărat şi pentru culoarele
de acces din vale.
48
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Deşi am întâlnit la Tatu şi Morar (1983, planşa) trei deschideri ale troianului, spre R.2, noi am găsit
doar una, dispusă asimetric, la 119 m de flancul nord‐vestic şi la 75 m de flancul sud‐estic. Intrarea,
îngustă, are aceleaşi caracteristici observate la R.149.
Reduta 3 ar trebui să stârnească nedumerire oricărui istoric militar, cel puțin la prima vedere: este
foarte mică, având o lungime, la troian, de 34 m, un perimetru extern de numai 65 m, o adâncime
maximă de 22 m, fiind construit pe un plan înclinat (15o !), cu un spațiu dorsal nepropice campării; mai
mult – nici măcar nu are o intrare, sau nu am reuşit noi să o vedem (starea de conservare este mai
slabă, din motive deja invocate, respectiv panta abruptă, pe care valul alunecă mai uşor50). Una dintre
regulile arheologiei peisajului este ca atunci când ceva pare de neînțeles – să faci o analiză de
vizibilitate. Pentru economie de spațiu, la figura 19 am introdus elemente de analiză ale vizibilității
din trei puncte cheie ale Tronsonului 2: din mijlocul Separatorului 10, pe coasta de NV, din punctul cel
mai jos al R.2 şi din punctul cel mai jos al R.3. Concluziile sunt, şi de această dată, interesante. De pe
S.10 se vede bine doar dealul din față, spre NV, dar aproape nimic altceva; vizibilitatea în față este
aproape nulă, dar aceasta este o altă regulă, şi anume că vizibilitățile sunt mai bune spre lateral, decât
pe panta din față. Foarte interesant, de pe S.10 se vede, la limită, ieşirea „secretă” din nordul R.2.
Vizibilitatea de pe R.2 este absolut dezamăgitoare. Ca şi în cazul anterior, pe R.1, vederea spre vest
este obturată de pantele rapide, fiind vizibil doar un culoar strâmt spre polia Ponorici. Insulele de
vizibilitate răsăriteană sunt însă interesante, fiindcă una dintre ele coincide cu o parte a R.3. Cea mai
bună vizibilitate asigură, de pe tot tronsonul, exact poziția de la R.3, care vede, simetric cu S.10, ieşirea
secretă de sud, din R.2, (putând deci folosi drept releu de avertizare timpurie), dar şi aproximativ
jumătate din tronsonul 3 şi pantele de acces spre acesta. Surprinzător, poate, de pe T.3 se vede R.4
(greu de anticipat!), devenind o piesă esențială în transmiterea alarmelor de luptă. Rolul R.3 în câmpul
tactic a devenit acum foarte clar. Vom înțelege, puțin mai târziu, că zona din fața R.3 avea o
importanță particulară, în ansamblul defensiv şi, în ciuda reliefului impropriu, în zonă se amenajează
un mic comandament militar (acesta ar fi rolul cel mai probabil), pentru a coordona acțiunile din aria
de vizibilitate, mult mai bună decât cea de pe R.2.
Vizibilitatea precară de pe R.2 – rodul paradoxal al înălțimii mari – este compensată însă nu numai de
posibilitatea avertismentelor din lateral (precum de pe S.10 sau R.3), dar şi de faptul că, în realitate,
poziția este inatacabilă, cel puțin nu într‐o primă instanță. R.2 este, cum deja am sugerat, poziția de
rezistență, dar cu o cooperare dificilă cu flancurile. Este valabilă şi observația că, invers, flancurile de
la S.10 şi R.3 nu pot coopera reciproc altfel decât prin releul de semnalizare şi comandă de pe R.2.
Separatoarele de pe T.2 sunt cele mai neobişnuite, în ansamblul fortificațiilor de la Ponorici. Începând
de la vest, ca de obicei, constatăm că toate separatoarele din valea aflată între Dealul Mesteacănului şi

Produsul cartografic al lui Dan Oltean, aşa cum este el prezentat în RO.A.D., nu indică intrările prin val
nicăieri, iar planşa publicată în carte (o „poză” de 12 x 5 cm, v. figura numită i.c. 57) este prea mică pentru a fi
folositoare.
49

Obsesia lui Dan Oltean pentru baliste l‐a condus la ideea că această redută a fost bombardată. Prin comparație,
troianul şi reduta de aici se află în stare de conservare mai bună decât troianul de pe partea de nord‐vest a
dealului de la cota 969, iar acea poziție nu putea fi sigur ruptă de artileria romană, oricât de grea, situație care,
iată, se poate justifica altfel.
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dealul de la cota 969 sunt scurte, respectiv S.6 are 34 m, S.7 – 20 m, S.8 – 17 m, S.9 – 16 m, S.10 – 25 m51;
de altfel, nici nu ar fi avut rost să fie mai lungi, fiindcă stau grupate într‐o vale cu formă de amfiteatru,
ele apropiindu‐se pe măsură ce coboară pe pantă. Drumul care separă tronsoanele 1 şi 2 trece printre
separatoarele 8 şi 9. La sud de separatorul 10 panta este impracticabilă militar, iar construcția altor
elemente de sprijin ale troianului nu era necesară.
Aşa cum am mai spus, pe pantele spre cota 969 nu există separatoare. Ele reapar la SE de cotă. În toate
planurile publicate ale troianului de la Ponorici, între redutele 2 şi 3 figurează trei separatoare oblice.
Situația a fost verificată aici de cel puțin trei ori, şi de fiecare dată a ieşit la fel: sunt doar două. Primul
separator la sud de R.2 este S.11, care este dintre cele mai lungi (87 m), iar nouă ne‐a ieşit în formă
curbă (v. figura 19); faptul în sine nu poate fi verificat pe teren, cu ochiul liber, datorită greabănului
coastei, separatorul nefiind vizibil complet de nicăieri. Aşa pieziş pe troian, cum este, S.11 este relativ
perpendicular pe curbele de nivel, iar forma sa uşor curbată este determinată de forma muntelui, care
aici se înfăşoară, curbele de nivel virând est, apoi nord‐est. Oricum, pe teren impresia a fost că acest
separator aştepta un inamic ce venea dinspre vest, în lungul curbei de nivel 912 m. În acea poziție, aşa
cum vom vedea, chiar există un drum, dar vechimea lui nu poate fi precizată deocamdată.
Următorul separator, 12, este ceva mai scurt (61 m în plan), este tot pieziş pe troian, pare tot uşor
curbat, mergând destul de exact la perpendiculara curbelor de nivel. El este şi mai aproape de drumul
care vine din vest, în lungul coastei, la cota 912 m, care se află la doar 35 m sud de S.12.
În fine, Dan Oltean mai vedea, în această zonă, mai exact imediat sub R.3, un alt separator, însă
complet distrus de balistele romane, spunea domnia sa. Noi am găsit acolo o concentrare mai mare de
pietre decât de obicei (muntele este plin de roci rostogolite), însă acea concentrare era dispusă mai
degrabă în lungul părții inferioare a redutei 3, decât perpendicular pe ea. Este foarte puțin probabil ca
acolo să fi existat un separator, cel puțin din ceea ce se poate vedea pe teren. Presupunerea noastră
este că acele pietre provin din ruinarea redutei 3, care, cum spuneam, stă pe o pantă destul de
accentuată, situație deloc favorabilă conservării. De altfel, un separator care să urce direct pe redută
nu pare o idee bună, nu‐i aşa?... Vom reveni asupra aspectului atunci când vom discuta despre reduta
4.
Capătul de SE al tronsonului 2 se află într‐o şa. La nord de acest punct se află Poiana cu Movile, calea
de acces cea mai facilă spre nord, spre Chiciura. Troianul este traversat, în această zonă joasă, nu de
un drum, ci de două. Ele nu sunt poziționate în zona cea mai joasă a şeii, fiindcă la nord de acest
punct se află o dolină; drumurile prin troian aleg un traseu la vest de dolină. Drumul de la vest este
asemănător cu „drumul lui Daicoviciu”, care separă tronsoanele 1 şi 2, adică pieptiş spre troian, fără a
decupa – aparent – toată înălțimea troianului, practicând o intrare relativ îngustă (cca 4 m).
Al doilea drum care traversează troianul se află la doar 13 m mai la est şi se deosebeşte net de primul
prin tăietura adâncă în stâncă, aparent până la baza troianului. Partea vestică a acestui decupaj este
stâncă curată, pe care a crescut, miraculos, un copac falnic, între rădăcinile copacului găsindu‐se, la fel
de miraculos, ponorici. Partea răsăriteană a decupajului a permis observații ceva mai profitabile, după
o curățare superficială a profilului, fiind redată la figura 20. Evitând orice suprainterpretare,

Toate dimensiunile în plan, lungimile pe pantă fiind ceva mai mari. A nu se uita că tehnologia GPS nu poate
garanta precizia măsurătorilor efectuate cu astfel de date, importanța erorii fiind invers proporțională cu
mărimea obiectivului măsurat.
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constatăm că pe un segment lung de aproximativ 4,15 m stânca nativă a fost scoasă, amestecul care a
înlocuit‐o conținând ponorici. Poziționarea rocilor în poziție verticală, aşa cum se vede spre partea
frontală, poate fi un rezultat al mişcărilor de încrețire, însă pe o porțiune de 2 m, între stânci,
fragmente minuscule de ponorici pot fi regăsite în profil, fapt care însă se poate datora fie ruinării, fie
unor factori naturali (infiltrare?). Nu acelaşi lucru se poate spune despre partea dorsală, unde nu au
fost găsite nici un fel de inserturi antropice. Ar fi de făcut alte două observații: în primul rând, deşi
valul este decupat pe o adâncime de 3,5 m, nu s‐a ajuns la baza amenajării; în al doilea rând, este de
menționat că acest pasaj de troian este construit pe o şa îngustă, care separă valea dinspre polia
Ponorici de dolina din spatele troianului.

Figura 20. Traversarea prin troian a drumului nou din şaua către Poiana cu Movile, la limita tronsoanelor 2 şi
3. Este marcată partea frontală a valului. Vedere spre est.
6. Troianul de la Ponorici – tronsonul 3
Tronsonul 3 începe, la vest, în şaua care duce spre Poiana cu Movile, acolo unde drumul modern rupe
troianul pe o înălțime de peste trei metri şi se încheie la un torent care vine de la est de cota 962 şi se
îndreaptă spre peştera Ponorici, cel puțin din punctul de vedere al geografiei fizice. Din punct de
vedere al fazelor de construcție a monumentului, troianul care traversează torentul a fost ridicat în
acelaşi timp cu partea aflată la vest de torent, motiv pentru care am inclus această parte în tronsonul 3;
limitele tronsonului sunt precizate prin săgeți, la figura 21. Tronsonul măsoară 306 m în linie dreaptă,
315 m pe cale, cu un cap compas general de 120o (ESE), schimbând deci direcția tronsonului 2.
Tronsonul 3 corespunde traversării monticolului care are cota maximă 962, dar nu urcând pe cota
maximă, ci traversând conul muntelui la cca două treimi din înălțime. Troianul porneşte de la cota
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917, urcă uşor la cota 931, apoi coboară spre torent, la cota 903, urcând apoi pe partea opusă, la cota
913, unde se întâlneşte cu nu mai puțin de alte trei troiene, cele aparținând tronsoanelor 4, 6, şi redutei
4. De la aliniamentul de bază al tronsonului 3 şi până în fundul văii Ponoriciului sunt peste 50 de m
altitudine, în oricare parte, pe o înclinație medie a terenului de 25o în vest şi 22o în est.

Figura 21. Tronsonul 3. Detaliu cu curbe de nivel la 5 m. Săgețile marchează limitele de tronson.
În fapt, singurele pante cu înclinație mai blândă, aflate imediat sub troian (20o în vest şi 13o în vest)
sunt ocupate de nu mai puțin de nouă separatoare (S.13‐S.21), dispuse pe o lungime de numai 214 m
(media este de 24 m, între centre, deci 20 m între margini). Ele au lungimi relativ egale, cuprinse între
59 m (S.13) şi 44 m (S.17), aliniate superior la terasa de luptă amenajată sub troian. Separatoarele de la
est (19‐21) sunt tăiate de un drum evident mai nou, care vine din direcția viaductului căii ferate
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înguste şi se îndreaptă spre platoul de la Vârful Poienii. La est de S.21 mai există un drum, cu aparență
mai veche (nu străpunge troianul până jos), care urcă în lungul torentului, pe coasta sa occidentală.
Testele de vizibilitate din vârful separatoarelor extreme ale tronsonului, S.13 şi S.21, demonstrează o
perfectă acoperire, inclusiv a liniei torentului, care are aparența singurului culoar mai facil de
pătrundere. Acolo, în dreptul torentului, nu există nici un fel de instalații suplimentare de apărare,
decât troianul, pe un segment de aproape 100 de metri; în realitate, inamicul ar fi trebuit să pătrundă,
aici, în poziție inferioară, vulnerabilă, printre vârfurile S.21 şi S.22, aflate la doar 60 de metri distanță
una de cealaltă.
Nu s‐a rezolvat aici, ca de altfel oriunde pe monument, chestiunea modului cum se finalizează, lateral,
acele terase de luptă. Ele par deschise, în părți, dar chestiunea nu poate fi clarificată fără – măcar – o
curățenie temeinică în zonă, covorul de frunze făcând observația dificilă. Pe linia troianului nu a fost
găsită decât o mică deschidere – „de infanterie” – între S.14 şi S.15, sugerând şi zona unde trupele
tronsonului avea campamentul: în poiana de la nord de dolină, un loc plat, aflat suficient de aproape
de pozițiile de luptă, respectiv aproximativ 130 de metri de această mică intrare.

Figura 22. Secțiune de relief, în fața şi de‐a lungul separatorului 19, ilustrând linia de tragere a unui arcaş
sirian ajuns la jumătatea pantei, în cel mai favorabil sector de atac al tronsonului 3. Secțiunea altimetrică
demonstrează că arcaşii nu‐şi vedeau ținta decât de la o distanță mică.
Ca o concluzie, tronsonul 3 nu pare să aibă vulnerabilități. Utilizarea artileriei, la o diferență de nivel
de cca 100 de metri (adică de la apa Ponoriciului, unde locul este mai drept), pare exclusă, iar
instalarea artileriei mai sus, pe pantele abrupte de la nord, este inutilă (fie şi cu amenajări!), fiindcă
vizibilitatea spre țintă ar fi nulă, aşa cum vom vedea pe câteva studii de caz, mai jos. Arma clasică a
arcaşilor sirieni pare singura capabilă de a crea probleme reale apărătorilor. Problema atacatorilor –
dincolo de poziția ingrată de luptă – este că, datorită formei arcuite a coastei muntelui, ei nu prea
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vedeau dacă îşi ating ținta, chiar dacă ar fi avut forța să arunce o săgeată la 100 de metri în plan,
contra unei diferențe de nivel de 50 m (discutabil). Pe o coastă de munte complet despădurită – care
este ipoteza de lucru – ei nu vedeau, de la jumătatea înălțimii muntelui, decât vârfurile separatoarelor;
am ilustrat această situație la figura 22, care, deşi nu reprezintă rezultatul unei ridicări topografice, ci
al unei secțiuni printr‐un relief virtual (DEM), reprezintă totuşi o sugestie credibilă şi conformă
morfologiei montane generale (coastele sunt arcuite, nu drepte). Cele de mai sus arată că avantajul
teoretic al arcaşilor sirieni (distanța mare de tragere) dispărea aici, datorită diferențelor mari de cotă şi
a formei corpului montan; ei trebuiau să meargă relativ aproape pentru a‐şi lua la țintă inamicul, ceea
ce înseamnă, în contraparte, că ajungeau suficient de aproape de adversar pentru a deveni, la rândul
lor, țintă. O înaintare metodică, în spatele scuturilor dreptunghiulare ale legionarilor, era însă posibilă,
chiar dacă, pe o pantă atât de accentuată, păstrarea coerenței formației testudo era un lucru foarte
dificil, posibil de practicat, probabil, doar pe culoare relativ înguste.
7. Troianul de la Ponorici – tronsonul 4

Figura 23. Tronsoanele 4 şi 5, plan general. Vezi explicațiile generale de la fig. 11‐12. Perpendicular pe reduta 4
este figurată axa de la figura 25.
Acest tronson este ultimul cu direcția generală SE (124o). Oricum, el nu mai reprezintă un aliniament
relativ drept, ca primele trei tronsoane, ci are aspectul unui arc mare, curbat spre nord, un arc de
elipsoid cu unghiuri mai strânse spre marginea răsăriteană. Lungimea sa, în linie dreaptă, este de 310
m, dar mult mai mult pe cale, respectiv 356 m (figura 23). La ambele capete ale tronsonului avem două
redute mici, numerele 4 şi 5. Reduta vestică, 4, se sprijină pe troianul principal pe o lungime de 40 m,
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are o ieşire spre front de 39 de metri şi o măsurătoare periferică externă de 105 m, închipuind
aproximativ două treimi dintr‐un cerc. Marginea sa vestică este spartă de un drum modern, care vine
de la vest, prin torent, continuă în interiorul redutei, ieşind aproximativ pe mijlocul laturii sale de
sprijin, prin troian, spre nord, pe direcția Vârful Poienii. Nu a fost sesizată o altă trecere dinspre
redută spre interior, dar, dacă a existat, cei care au construit drumul au ales, desigur, să folosească
poarta existentă, prin lărgire şi adâncire. Aici am găsit şi noi tot două separatoare, ca Tatu şi Moraru,
nu trei, precum Dan Oltean. Spre deosebire de toți ceilalți, însă, am constatat că cele două separatoare,
notate de noi 22 şi 23, nu pornesc direct din conturul redutei, ci câțiva metri mai jos; trebuie să
presupunem, astfel, că în fața redutei 4 a fost amenajată o terasă de luptă, aşa cum am constat, până
aici, doar pentru troian. Cele două separatoare par să facă un bun compromis între ideea
perpendicularei la arcul de cerc al redutei alăturate, şi coborârea perpendiculară pe pantă. Motivul
unei improvizații atât de surprinzătoare pare să stea în conformația specifică a terenului.

Figura 24. Secțiune topografică între pârâul Ponorici, înainte de intrarea în peşteră, şi troianul sectorului 4, în
dreptul redutei 4. Traiectul secțiunii se află între cele două separatoare (22‐23), aici fiind marcată corespondența
altimetrică la ele. Secțiunea este realizată după curbele de nivel ANCPI 1:5000.
Pentru a lămuri chestiunea am realizat figura 24, care este o secțiune topografică ce trece aproape
simetric printre „urechile Iepurelui” (cum a fost numită reduta 4, datorită aspectului în plan al celor
două separatoare), urcând de la apa Ponoriciului până în spatele troianului; pentru a nu avea dubii
asupra acurateței fişierului DEM (testul fiind nesatisfăcător), am creat curba plecând de la datele
planului ANCPI. Consultarea acestei ilustrații clarifică mai multe lucruri: în primul rând, atacul nu
putea veni, aici, direct din lunca Ponoriciului, panta inferioară fiind improprie unei acțiuni militare; el
putea fi generat venind dinspre vest, dinspre zona în care astăzi există acel viaduct, sau dinspre est,
din torentul care, pe partea sa inferioară are o pantă ceva mai acceptabilă (13o, față de 60o conform
ANCPI la fig. 24). În fața tronsonului 4 atacul nu putea fi generat decât de pe un culoar îngust, în
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dreptul torentului care merge spre separatorul 29, distribuindu‐se de acolo spre stânga şi spre
dreapta.
La capătul estic al tronsonului 4 avem cea mai mică redută, notată nr. 5. Ea ocupă numai un segment
de 17 m din troian, are o ieşire la front de 13 m, şi un perimetru extern de 39 m, completând
aproximativ 3/5 dintr‐un cerc. Poziția ei în teren corespunde ultimelor pante mai blânzi, dar vorbim,
în fața acestei redute, de un unghi de aproape 20o.
Troianul dintre cele două redute reprezintă în plan un arc asemănător unui amfiteatru, organizat
deasupra torentului din vale. Partea superioară a dealului are unghiuri blânde, motiv pentru care s‐a
organizat o rețea deasă de separatoare, respectiv 7 (de la 24 la 30), cu o medie între ele (din ax în ax) de
37,4 m în partea superioară, dar numai 21,7 m în partea inferioară. Ele sunt, de asemenea, neobişnuit
de lungi, situația fiind rezumată în tabelul 1.
Tabelul 1. Separatoarele dintre R.4 şi R.5

63,5

pantă
(grade)
14,1

direcția
(grade)
181

S.24

diferență
de cotă
16

S.25

15

66,0

12,8

179

S.26

14

65.7

12,0

179

S.27

13.5

69,0

11,1

198

S.28

14

72,3

11,0

201

S.29

16

85,3

10,6

213

S.30

14

59,0

13,3

259

S.nr.

lungime

Pe tabel se poate observa, cu constanță, o relație între lungimea separatorului şi unghiul de pantă, care
sunt valori invers proporționale. Şi aici, deci, conformația terenului este cea care dictează
caracteristicile obstacolelor construite, şi doar evaluarea lor într‐un spațiu 3D este una pertinentă.
Direcția separatoarelor urmează în general destul de strict regula perpendicularei la curba de nivel şi
nu la troian. Cazul extrem este cel al S.25, zonă în care curbele de nivel se arcuiesc mult, producând
arcuirea traseului. Aşa cum am mai văzut, mai ales pe segmentul vestic al T.1, părțile inferioare ale
separatoarelor alcătuiesc o linie imaginară, care se opreşte în general pe aceeaşi curbă de nivel, aici
aproximativ 900 m. O situație unicat, în amenajarea defensivei, a relației dintre terasele de luptă şi
separatoare, se întâlneşte între separatoarele 29 şi 30. Acolo este zona cea mai plată a apărării, motiv
pentru care, sub terasa obişnuită de sub troian, se organizează o a doua terasă de luptă, cca 17 m mai
jos, în plan, şi aproximativ 5 m mai jos altimetric. Mai mult, impresia noastră52 a fost că separatoarele
29 şi 30 sunt unite, şi la partea inferioară, cu o nouă palisadă. Analiza atentă a terenului demonstrează
că aceasta era zona de maximă vulnerabilitate a apărării, iar construcția a două terase suplimentare de
luptă, sprijinite pe separatoare lungi, arată că şi proiectantul apărării a înțeles acest lucru. Nu
excludem ca în acest sector să existe şi alte amenajări suplimentare de acest tip, neobservate în
pădurea deasă.

52

Mai veche, încă din octombrie 2012, întărită ulterior şi de apariția planului lui Dan Oltean.
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Partea sudică a separatorului 30 formează o apărare coordonată cu reduta 5, cu care se află într‐o
relație spațială similară cu separatoarele 22‐23 față de R.4, realizând şi apărarea spre sud, ultima
poziție spre est de unde putea porni un asalt al sistemului defensiv. Întregul tronson mărturiseşte o
concepție unitară, bine adaptată la realitățile terenului.
Figura 25.
Fotografie realizată la
NV de reduta 4, spre
vest. În prim plan trei
(patru?) laturi ale
turnului de piatră şi
relația cu obiectivele din
față: valea pe care o
supraveghează, troianul
care trece prin şa şi
drumul care urcă spre
Chiciura. Jalonul are un
metru (fără vârf).

Tronsonul 4 se deosebeşte de precedentele prin înălțimea mai mică a troianului şi prin aparenta lipsă a
compozitului numit de noi „ponorici”. Aceste constatări ne‐au făcut, după prima vizită în zonă, în
octombrie 2012, să credem că ar fi vorba despre o altă fază de construcție. La a doua vizită, în aprilie
2013, am înfruntat din nou tufişurile țepoase53 şi am curățat o zonă de cca un metru pătrat, constatând
că ponoriciul este prezent, fie şi în cantități mai mici decât de obicei. Rămâne acum întrebarea dacă
tronsonul 4 chiar este o altă fază de execuție a lucrărilor defensive, una cu lucrări de mai mică
amploare, sau reprezintă nişte caracteristici naturale care au produs acest rezultat – dimensiunea mai
mică a troianului, la nivelul conservat astăzi. Din experiența altor periegheze ştim că zonele cu plante
țepoase indică un deficit de umezeală, adesea un sol sărac, pietros. Ne aflăm aici în imediata apropiere
a poienii mai largi, numită în partea sa nordică Vârful Poienii, iar în partea sa sudică – Vârful Vârfete,
cel din urmă aflându‐se imediat la nord‐est de R.5; aşa cum am mai spus, poienile din zona Ponorici
par rezultatul natural al condițiilor geologice, vegetația înaltă neavând condiții de viață. Până la
realizarea unor sondaje geologice sau arheologice, nu putem decât presupune că stratul vegetal este
foarte subțire; dacă aşa este, atunci metoda de ridicare a troianului cu pământ ars, pe modelul studiat
la tronsoanele 1‐3, nu era aplicabilă întocmai, în absența unei cantități suficiente de pământ. Aspectul
troianului din tronsonul 4 este net diferit, fiind compus din foarte multă piatră spartă. De aici şi faptul
că compozitul este prezent, dar în cantități mici. Rostul ponoriciului, în proiectul troianului, pare exact
acela al unui liant solid, care să lege piatra spartă şi să o împiedice să ruleze pe pantă. Starea de
De care se plângea şi Ferenczi (1978, 129, nota 20), care fac dificilă cercetarea detaliată pe tronson, în special în
zona de la est de R.4 şi în jurul R.5.
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conservare mai precară a acestui segment de troian ar putea a fi explicată de precaritatea liantului,
respectiv puținătatea lui. O posibilă concluzie ar fi, acum, că lucrările defensive din tronsonul 4 nu au
fost mai mici, ci că s‐au conservat mai slab.
Un ultim aspect legat de acest tronson ar fi existența unui posibil turn cu bază de piatră la nord de R.4
(figura 25). El se poziționează planimetric în afara tronsonului 4 (v. fig. 23), însă funcțional pare a juca
un rol împreună cu acesta, fiind ridicat într‐o poziție care permite atât controlul circulației în văiuga
care urcă de la SV, cât şi în continuarea ei spre NE54; el era deservit, neîndoielnic, de trupele staționate
în poiana de deasupra tronsonului 4, la vest de Vârfete. O lipitură de lut recoltată din acea poziție
sugerează că etajul turnului era construit din lemn şi că, desigur, a ars (figura 26)... Fără săpătură este
imposibil de precizat care este raportul cronologic între troian şi turn, ambele fiind ruinate.
Figura 26.
Fragmentul de lipitură arsă de lut , găsit pe
turnul de lângă reduta 4 (v. şi figura
anterioară).

8. Troianul de la Ponorici – tronsonul 5
Acesta este ultimul segment al fortificației care se întinde în lungul văii Ponorici (v. din nou fig. 23). El
nu mai urmează cursul general spre SE, ci face un viraj relativ strâns, de cca 100o, spre NNE, apoi o
curbă largă în sens invers, spre NE (figura 27), ajungând la o şa care face legătura între valea abruptă a
Ponoriciului şi polia Călianului, unde se află astăzi o stână. Distanța, de la un capăt la celălalt, în linie
dreaptă, este de 262 m, dar pe cale sunt 308 m de troian. Traseul este, relativ, unul de curbă de nivel,
pornind, la vest, de la 898 m, se înfăşoară în jurul lui Vârfete în urcare, până la 910 m, apoi începe să
coboare uşor, spre şa, unde are o cotă de aprox. 887 m.
Pantele de aici sunt unicat, pe tot dispozitivul defensiv: la sud de Vârfete, pe o lungime de 134 m
unghiul mediu este de 33o, cu o cădere de nivel de 85 m; la est de Vârfete, pe o lungime de 151 m
panta are înclinația medie de peste 37o, cu o cădere de nivel de 115 m. Nu este de mirare că pe acest
tronson nu s‐a construit – probabil – nici un separator, fiindcă nu există terasele accesibile pe care
separatoarele obişnuit le ocupă, iar posibilitatea ca pe aici să încerce să urce un corp militar, fie şi cu

De remarcat, în acea fotografie, că troianul realizează un substanțial „rambleu” peste văiugă, detaliu
topografic care a scăpat la trasarea curbelor de nivel pe planul ANCPI 1:5000.
54
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echipament foarte uşor, este aproape nulă, fiindcă s‐ar fi expus unor pierderi foarte mari, cu şanse de
succes minuscule (dacă adversarul dormea...). Tronsonul 5 pare a fi construit doar din prudență.

Figura 27. Jumătatea nordică a tronsonului 5, vedere spre nord‐est. Săgețile sugerează unghiurile de pantă
naturale, evidențiind intervenția antropică.
Nu este de mirare că troianul, aici, are un aspect diferit, semănând mai mult cu un drum în rambleu.
Dacă nu am fi găsit pe jos fragmente de ponorici (figura 28) – am fi avut, poate, îndoieli că aceea este o
lucrare de fortificare; oricum, indiferent cât de mare va fi fost obstacolul, la origine, nu au existat
condiții de prezervare, materialul fiind luat în vale de orice viitură. Resturi ale valului ruinat pot fi
văzute oriunde, pe râpă, în jos.
Acesta este şi locul unde am găsit singurul fragment ceramic, la jumătatea tronsonului orientat NE, la
cota 903. Fragmentul aparține fundului unui vas‐borcan cu diametrul de cca 12 cm, de culoare brun‐
cărămizie, modelat manual; pe exterior are un slip de culoare cafenie, corodat, păstrat parțial; culoarea
este neomogenă, rezultatul unei arderi necontrolate; duritatea este mare; porozitatea poate fi
constatată cu ochiul liber; în pastă se văd paiete de mica (o caracteristică generală a ceramicii din zonă,
fiind conținută în argilă), având în compoziție şi fragmente sfărâmate de calcar, cu o rugozitate mai
mare decât ceramica dacică „clasică”, deci cu mai mult nisip. Vasul din care provine pare un exemplar
foarte tipic al ceramicii dacice din sec. I p.Chr., mai ales din a doua jumătate (datorită rugozității).
Am căutat troianul, fireşte, şi dincolo de şaua de la stână, pe dealul dinspre nord, aşa cum au raportat
Tatu şi Moraru (iar ulterior şi Dan Oltean), dar nu am găsit absolut nici un semn; terenul este unul
accidentat, cu multe țancuri de calcar ieşind precum dinții unui rechin, iar orice modificare antropică
ar fi trebuit să lase urme, fiindcă ar fi astupat golurile dintre zimții de calcar. Desigur, într‐o logică
elementară, privind terenul de la fața locului, ne putem imagina că aşa ar fi fost rațional, ca valul să
urce pe acel deal; privind o hartă în trei dimensiuni (un „model teren”, de ex. fig. 9) este destul de clar
că un asemenea efort era absolut inutil. Dacă totuşi cineva ar fi încercat să urce pe acel deal (fără
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nume, la cota 951), s‐ar fi trezit în fața golului Călianului; dacă totuşi ar fi reuşit să coboare de acolo,
pe partea opusă, s‐a fi trezit într‐o veritabilă cursă de şoareci, înconjurat de înălțimi pe care se află
adversarul...
Figura 28.
Fotografie de detaliu realizată la
jumătatea tronsonului 5,
arătând densitatea compozitului
„ponorici” între rocile sparte de
calcar.

Singurul lucru care se mai poate verifica, în ipoteza că lucrările de fortificații ar fi continuat spre nord,
este inspectarea mai atentă a drumului care duce din şa spre nord‐est, pe direcția Dealului Rotunda,
ocolind cota 951 pe la est. Noi am mers pe acel drum mai mult de o sută de metri şi nu am găsit nici
un semn al unor foste lucrări de fortificare. În acel punct, calea spre Dealul Rotunda se întâlneşte cu
un drum forestier (cu aspect mai degrabă de potecă) ce vine din vale, din direcția peşterii Ponorici.
Am mers şi pe acel drum şi ne‐am convins, cu ochiul liber, că dealul de sub tronsonul 5 este
impracticabil militar.
Cea mai mare parte a tronsonului 5 evoluează în jurul înălțimii lui Vârfete, care este o poiană suficient
de largă pentru a oferi loc de campare trupei, dar şi un punct ideal pentru a ține rezervele, uşor de
îndreptat spre oricare sector ar fi fost amenințat, tronsoanele 4 şi 5 putând avea, teoretic, un singur
comandament. Platforma de la Vârfete putea fi folosită şi ca o linie secundă, în profunzime, având
excelentă linie de tragere (dar fără vizibilitate!), cu arme uşoare, spre pozițiile din fața troianului; nu
am găsit însă pe deal urmele a ceea ce ar fi trebuit să fie măcar o palisadă simplă; unghiul mare al
pantei făcea ca probabilitatea de a fi țintiți, pe vârful dealului, să fie nesemnificativă, deci palisada nu
a fost considerată necesară.
Un foarte mic indiciu că aici totuşi s‐au purtat lupte am găsit la cca 30 m est de reduta 5: un fragment
de chirpic ars, o aşa‐numită lipitură (cu urme de scândură), provenind de pe peretele unei amenajări
aflate probabil imediat în spatele troianului. Nu este vorba despre un fragment de „ponorici”, ci de
urmele clare ale unui incendiu, cu gradientul de culoare tipic unei bucăți de lut expusă căldurii lateral.
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9. Dispozitivul defensiv din Vârful Poienii

Figura 29. Planul tronsoanelor 4‐7, între Vârful Vârfete şi Vârful Poienii.
Vezi explicațiile generale de la fig. 11‐12.
Din acelaşi loc în care remarcam, mai devreme, existența unui turn de piatră, la extremitatea nord‐
vestică a tronsonului 4, pleacă spre NE un alt val; din nefericire el este, în acel loc, destul de slab
vizibil, situație datorată atât stării de conservare precare, cât şi a vegetației mărunte şi dese. Valul se
vede mai bine cam o sută de metri mai sus, urcând spre Vârful Poienii, pe marginea pădurii (câțiva
metri în interiorul ei, aşa că nu este depistabil pe ortofotografii), acolo unde platoul uşor înclinat al
poienii se schimbă într‐un abrupt moderat şi nu foarte adânc orientat spre NV, diferențele dintre
platou şi vale fiind de cca 30 de metri, pe altitudine55. Tronsonul are, în linie dreaptă, 344 de metri, şi
348 pe cale, mereu în urcare uşoară, de la cota 915 la cota 958 (înclinația medie a platoului – 7o) – vezi
figura 29. Construcția defensivă este foarte prost conservată, pe cca jumătate din traseu fiind greu de
55

În extremitatea nordică o dolină adaugă încă vreo 15 m adâncime.
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observat, mai degrabă ca o bordură a platoului; nici în locurile unde conservarea este mai bună, adică
în partea superioară a platoului, valul nu trece de jumătate de metru înălțime, lățimea sugerată de
ruină nefiind mai mare de 3,5 m. Demn de remarcat – nu am găsit compozitul ars – „ponorici” –
nicăieri pe acest traseu. Şi mai important ar fi că nu am zărit, nicăieri, nici măcar o umbră de şanț.
Între tronsonul 6 şi fortul de la NE există un mic spațiu – poate de 7 metri – în care troianul
tronsonului 6 nu se mai vede; s‐a speculat că materialul a fost recuperat pentru a se ridica fortul
alăturat (Ferenczi 1979, 149). Pe partea opusă a fortului, însă, între colțul de est al fortificației
„patrulatere” şi valul tronsonului 7 nu există un spațiu mai larg de 1,5 m, care este obişnuita poartă,
deci constructorii ar fi uitat, de această dată, să recicleze piatra de construcție.
Tronsonul 7 închide latura de nord‐est a dispozitivului defensiv, mergând aproximativ în linie
dreaptă de la fort şi până la stâncile golaşe de deasupra peşterii Călianul, pe un drum în coborâre
destul de accentuată, respectiv între cotele 935 şi 895, la o lungime de 122 de metri, adică o pantă
medie de 18o. Starea de conservare a acestui val este mai bună, cu înălțimi de 0,6‐0,7 m şi lățimi de cca
4 m, dar nici aici nu a fost identificat nici ponorici, nici şanț, pe una dintre părți.

Figura 30. Planul schematic al fortului de la Vârful Poienii. Orientare nord.

51

ESTuar | nr. 2, decembrie 2013

TEODOR, PEȚAN, BERZOVAN

Fortul din colțul nordic al dispozitivului defensiv a fost considerat de toți comentatorii săi de până
acum, un „castru” roman, când nu s‐a preferat denumirea mai „tehnică” de burgus56. Un alt loc comun
este descrierea de „fortificație rectangulară”, ceea ce nu are cum a fi decât greşit, câtă vreme doar unul
dintre colțurile interne are în jur de 90o. La figura 30 avem o schiță de plan a fortului, fără
reprezentarea grosimii valului, schiță intermediată de măsurători la ruletă, aşa că nu poate fi foarte
precisă; ea este, oricum, prima reprezentare după natură şi nu după amintiri57. Laturile sale de NV şi
NE reprezintă prelungiri ale valurilor tronsoanelor 6 şi 7, mărturisind un soi de legătură funcțională.
Relația de 99 de grade între cele două laturi nu este rezultatul unor constrângeri locale, ci a intersecției
aliniamentelor acelor valuri de la exterior. Orice persoană rațională ar spune că cele două tronsoane
de apărare liniară şi fortul sunt rezultatul aceluiaşi proiect. Cele două laturi, de NV şi NE, nu se leagă
însă prin racord direct, ci prin intermediul unei laturi scurte, de 10,4 m, făcând cu laturile mai lungi
unghiuri de aprox. 50o. Pe această latură scurtă există şi o intrare, relativ lată, de peste 2 m lățime.
Intrări există şi pe laturile adiacente, din care una foarte îngustă pe latura de NV, de 1,3 m. Intrările
cele mai mari, respectiv cea de pe latura de SV (3,19 m) şi de pe latura de NE (2,6 m) pot fi eventual
puse pe seama construcției acelui drum forestier (?) care strică reduta 4 şi troianul din dreptul său,
traversează poiana fără un traseu clar (fenomen frecvent în poieni, călătorul putând alege orice
traiectorie doreşte), dar iese prin poarta mare de NE a fortului. Eliminând acele două intrări mari,
rămâne câte o intrare pe fiecare latură, ceea ce începe să devină mai credibil. Dacă privim poziționarea
lor, vedem că intrările de pe laturile de SV şi SE sunt împinse către colțurile apropiate de valurile
externe şi de poarta prin acele valuri. Dispunerea intrărilor demonstrează, şi ea, relația funcțională
între fort şi valuri, deci faptul că au fost construite în acelaşi timp şi cu acelaşi scop. O asemenea
imbricare a unui fort mic într‐un castru de marş nu are corespondent în arheologia romană şi este
împotriva tuturor regulilor de castrametație, mai ales ca poziționare şi număr a porților.

31. Secțiune altimetrică perpendicular pe latura de SV a fortului de la Vârful Poienii.

Am comentat deja (Teodor, Pețan, Berzovan 2013, 30 cu nota 58) folosirea acestui termen pentru începutul sec.
II este destul de riscantă. Vezi şi Teodor 2013, 168, nota 2.

56

Am mai făcut comparația cu planul publicat recent de Dan Oltean, precizând că abaterile reciproce ale celor
două seturi de desene – al lui şi al nostru – sunt de atribuit acurateței tehnologiei GPS în pădure. Acest lucru era
valabil pentru tronsoanele 1‐5, cu excepția locurilor unde Dan Oltean a văzut lucruri pe care noi nu le‐am văzut
deloc. În cazul tronsoanelor 6‐7, însă, situația se schimbă, fiindcă crochiul lui devine brusc liniar, probabil din
dorința de a se convinge că, într‐adevăr, obiectivul este un castru, care are, normal, laturi drepte. El urmează
aici, probabil, schița lui Ferenczi (care însă nu avea GPS...). Curios, din tronsonul 7 el reprezintă numai vreo 20
de metri.
57
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Dar lucrul cel mai important care a scăpat vizitatorilor monumentului este profilul valului (figura 31).
El se ridică încă – cel puțin pe latura lungă dinspre sud – cu aproape 0,9 m deasupra exteriorului şi
prezintă o lățime aparentă de 5,66 m. În mod evident, materialul pentru construcția valului – foarte
multă piatră şi foarte puțin pământ – a fost scos de la interior, acțiune care este imposibil de atribuit
romanilor, ale căror proceduri de ridicare a unui fort de pământ (şi piatră) erau foarte standardizate,
chiar dacă unele detalii de plan ar putea fi mai neobişnuite. Situația se prezintă identic pe toate laturile
fortificației.
Există multe motive pentru care acest fort nu poate fi roman. De pildă, un fort roman stă, în relație cu
apărarea liniară din flancuri, în spate, nu pe linie (cu excepții în Britania); un fort atât de mic nu are
funcțiune în împrejurările războiului, în suprafața sa de 0,23 ha putând fi campate maximum două
centurii, dimensiune care nu face sens, câtă vreme manipulul nu mai era unitate operațională de un
secol; forturile romane de 0,2 ha au două intrări dispuse simetric, asigurând o circulație simplă şi
economie de spațiu. Forturi romane de asemenea dimensiuni se mai cunosc, dar au fost construite
după război, fiind folosite la paza drumurilor strategice, cum ar fi fortul de la Rucăr (Bogdan
Cătăniciu 1975), care păzea pasul Bran, între bazinul Argeşului şi Țara Bârsei, cel puțin în anii lui
Traian; ce drum strategic trecea prin Ponorici, peste „Calea Dreptului”, după 106?...
În fine, ca să nu rămână lucruri neclare: „edificiul roman” din care Tatu şi Moraru ar fi găsit un zid de
piatră, în prelungirea laturii de SE (Tatu, Moraru 1983, 156), nu există.

Figura 32. Fotografie în poiana de la Vârful Poienii, în dreptul drumului care o traversează V‐E. Vedere spre SE.
Argumentele aduse în favoarea unei origini romane a ansamblului din Vârful Poienii au fost mai
degrabă deducții de necesitate, de genul: armata romană avea nevoie de odihnă, după bătălie, iar
acesta era singurul loc posibil; argumentul este valabil, dar nu se verifică pe teren. Sau: ansamblul se
apără împotriva unui inamic aflat la nord; şi acest argument este valabil, doar că nu ştim cine‐unde se
afla, la fiecare moment al celor două războaie.
Am încercat şi noi să găsim urme ale staționării romanilor în această poiană. Dacă ne întoarcem la fig.
29 găsim un drum care traversează poiana, de la VNV spre ESE, uşor curbat; am văzut pe
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ortofotografii acea urmă, nu foarte explicită, a ceea ce ar fi putut fi, pe teren, o închidere spre sud a
unui castru roman58, dar odată ajunşi la fața locului am găsit doar un drum care nu este foarte clar de
unde vine, dar merge la stână (figura 32), profilul terenului nelăsând o altă variantă.

Figura 33. Fotografie din şaua Vârfete – Vârful Poienii spre Polia şi Valea Călianului. Vedere spre nord‐est.
Diferența de cotă între poziția de fotografiere şi stână este de aproximativ 25 m.
Ansamblul fortificat de la Vârful Poienii pune, desigur, probleme de interpretare, şi aceasta pentru că
şi orientarea tactică este diferită – tronsoanele 4 şi 5 păzind spre sud, iar 6 şi 7 – spre vest şi nord. Mai
mult, prezența unui comandament în colțul nordic arată că, la acel moment, problema era în acea
direcție. Între cele două perechi de tronsoane există şi o diferență constructivă, cele de SV şi SE fiind
realizate în tehnica ponoriciului, ca şi tronsoanele 1‐3, în timp ce valurile de la NV şi NE nu au
legătură cu acea tehnică59. Este desigur speculativ să spunem care ansamblu a fost construit cu ce
ocazie, dar un lucru pare cert: tronsoanele 1‐5 şi 6‐7 au fost ridicate în legătură cu confruntări diferite,
cu o distribuție diferită a trupelor pe munte. Ansamblul din Vârful Poienii pare mai improvizat,
închizând doar două laturi ale unui platou, celelalte fiind oricum apărate natural (v. figura 33 pentru
Mai există exemple de castre de marş cu o latură (scurtă!) arcuită, cum ar fi Vârful lui Pătru sau Coasta lui Rus
Mică (în terminologia lui Dan Oltean).

58

Un fragment minuscul de ponorici a fost găsit şi pe valul fortului, dar materialul este, aici, foarte rar. Doar o
săpătură atentă va putea preciza mai multe detalii.
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latura de est), iar inamicul fiind la nord; acest aspect improvizat – amintind de Poiana Omului – poate
fi alocat mai degrabă primului război cu Traian, atunci când dacii nu erau foarte convinşi că romanii
pot ajunge în creierii munților60. Din contră, ansamblul fortificat întors spre valea Ponoriciului este
surprinzător de temeinic gândit şi executat; aceasta fiindcă, de acum, dacii aflaseră munții lor nu sunt
inexpugnabili?...
Vom vedea însă că o nouă descoperire avea să complice acest raționament. Oricum, ipotezele de mai
sus pot fi clarificate într‐un singur fel: o săpătură exemplară la turnul de pe intersecția celor patru
troiene.
10. Fortificația liniară de la Chiciura

Figura 34. Planul fortificației liniare de la Chiciura. Vezi explicațiile generale de la fig. 11‐12. Convenții locale:
linie barată – drum în debleu; linie cu X‐uri – potecă marcată în DTM (imposibilă!); linie continuă verde –
drumuri pietruite; linie punctată – posibil drum (vechi); D – dolină (marcată sau nu pe hărți şi planuri; P –
poartă (a fortificației); T – posibil turn; alte explicații în text.
Am aflat de acest nou obiectiv întâmplător, aflându‐ne în şaua dintre cotele 969 şi 962 şi căutând o
scurtătură spre fortul din Vârful Poienii. Am luat drumul spre nord, trecând pe lângă nişte movile
mari de piatră, în poiană, apoi am constatat că mergem pe lângă un drum ciudat rău, un soi de canal
(debleu, ca să‐i spunem pe nume), lat de vreo trei metri şi tot mai adânc, pe măsură ce merge spre
nord, apoi am ajuns la liziera unei păduri, de unde am văzut, printre copaci, un peisaj halucinant:
exact în fața noastră se căsca o dolină uriaşă, cu peste o sută de metri deschidere, dar foarte adâncă
În această situație, atacul major, în primul război dacic, s‐a purtat pe vectorul Chitid‐Târsa, de unde inamicul
învins a fost urmărit inclusiv spre sud, spre Piatra Roşie şi Ponorici sau Poiana Omului.
60
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(planul ANCPI zice vreo 20 de metri, dar nu se poate...), am ocolit‐o pe la est şi am ajuns în şaua
dintre doline (o altă dolină se află mai spre răsărit). La picioarele Chiciurii se găseşte o vale adâncă şi
îngustă, despădurită, marcată de doline (deci o „uvală”), între care există acele şei, ca nişte punți,
peste care se poate trece de pe o parte pe alta. După puțină vreme ne‐am întâlnit – „față în față” ar fi
expresia cea mai corectă – cu un zid de piatră, înalt de peste doi metri, tivind marginea Chiciurii, la
marginea dolinei. Acela este, la figura 34, sectorul de est al fortificației liniare de la Chiciura.61
Fortificația liniară nu a putut fi urmărită decât pe rama sud‐vestică a Chiciurii, deasupra liniei
dolinelor, dar nu şi pe laturile vecine ale muntelui, cele de SE şi NV. Am împărțit obiectivul în trei
sectoare, în primul rând ținând cont de caracteristicile terenului; astfel, avem un sector de est, în fața
dolinei aflate sub fortul de la Vârful Poienii, un sector central, care se află în fața dolinei mari, din
mijlocul uvalei Chiciurii, şi un sector de vest – care acoperă piciorul muntelui în dreptul unei şei mai
largi între două doline. S‐au făcut desigur încercări de a găsi „continuarea”, undeva, dar se pare că ea
nu există.
Vom începe descrierea cu sectorul estic, pentru că el este cel mai bine conservat şi poate arunca o
lumină asupra interpretării celorlalte două sectoare.
Figura 35.
Fotografie realizată la 10
m de capătul estic al
zidului de la Chiciura, pe
fața internă. Vedere spre
SE. Jalonul are un metru
(fără vârf). Zidul a fost
curățat pe un segment
mic, pentru fotografie.

La întoarcere din expediția din aprilie 2013, când se întâmpla acest lucru, am constat că nu ne putem bucura
de „publicarea unei fortificații inedite”, după expresia preferată a lui Dan Oltean, fiindcă domnia sa făcuse deja
o scurtă referire la obiectiv, publicând o fotografie etichetată drept „Ziduri opus incertum la Ponorici”, dar dând
coordonate de la Chiciura (Oltean 2007, 172, foto 9), şi imaginea şi localizarea fiind din locul unde am văzut şi
noi zidul, pentru prima oară. Surprinzător, cartea sa recentă (Oltean 2012) nu mai face nici o referire la
fortificație, probabil datorită dubiilor legate de creatorul lui (prudență justificată, vom vedea, şi cu totul
surprinzătoare la acest prolific autor). Nu există nici un semn nici pe RO.A.D. ediția iulie 2013 (notată ca
versiunea 30.1), suport de hartă care de obicei fructifică activitatea entuziastului amator, aşa cum, de pildă, se
întâmplă cu monumentele de la Ponorici şi „castrele” de la Vârful Poienii sau de la Brănicioara.
61
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Extrema răsăriteană a zidului este frumos rotunjită, în plan, aproximativ la cota minimă a depresiunii
spre Vârful Poienii62, pentru a fi clar oricui că acolo zidul se termină, nefiind ruinat. Au fost realizate
măsurători la o mică distanță de acest punct (v. figura 35), loc în care zidul este lat de 2,8 m, având
înălțimea de 0,9 m la exterior (sud) şi 0,7 m la interior (nord). Zidul este realizat – ca peste tot de altfel
– din piatră locală, spartă sau aleasă la dimensiuni cât de cât sortate (cca 15‐25 cm) şi aşezate una peste
alta, fără liant.

Figura 36. Fotografie realizată în punctul unde zidul de la Chiciura se conservă cel mai bine, în sectorul estic;
paramentul frontal, vedere spre nord.
De aici zidul merge către vest, realizând în plan un S (sau dublu viraj) larg; la primul viraj el se
întâlneşte cu un drum pietruit care vine dinspre NE, de pe rama orientală a Chiciurii, drumul
încălecând vizibil zidul, cel puțin pe partea sa internă (sau dorsală, ca poziție funcțională), ceea ce
reprezintă o puternică sugestie că acel drum este mai recent. Această intersecție reprezintă şi punctul
din teren cel mai înalt al zidului, cota fiind aproximativ 934 m, de aici coborând lent spre cota 925 m,

Cititorul va găsi o altfel de situație la figura 34, dar acest lucru se datorează erorii în materialul documentar de
suport (planul ANCPI 1:5000), fiindcă eroarea identică a patru citiri diferite de GPS este practic exclusă. Acea
dolină se închide mai la sud, terenul pe care se găseşte acel capăt de zid este aproape plat, iar traversarea spre
coasta de la est este uşoară, nu pe pante de 15 grade, după cum ar sugera curbele de nivel, unghiul crescând
doar după depăşirea dolinei.
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cotă pe care merge, cu aproximație, tot restul traseului, care măsoară, în ansamblul său, 585 m. Pe
măsură ce coboară în teren, cota conservată a zidului creşte63, ajungând la 55 m vest de intersecție la o
înălțime exterioară de peste 2 m (figura 36). Aici ne‐am oprit pentru a lămuri chestiunea
emplectonului; la prima noastră vizită acolo curățaserăm marginea internă a paramentului frontal şi
constatasem, pe cca jumătate de metru pătrat, că era pământ curat; de această dată răzuirea
superficială a suprafeței de călcare, din parament în parament, pentru îndepărtarea frunzelor, a
produs un rezultat diferit, dar deloc surprinzător: emplectonul este de pământ amestecat cu pietre de
dimensiuni mai mici (figura 37). Lățimea zidului, în acest punct, este de 3,5 m. Paramenții sunt ridicați
din pietre de toate dimensiunile, inclusiv mari, fața zidului sec fiind totuşi destul de plană, cu o
înclinație de 80o (sau mai mult), ceea ce explică oarecum performanța conservării pe o asemenea
înălțime. Piatra necesară zidului a fost scoasă dinspre deal, realizându‐se un şanț cu adâncimi
variabile (în jur de un metru) şi lat de cca 5 m, adică o lucrare în cea mai bună tradiție dacică (figura
38).

Figura 37. Fotografie a părții superioare a zidului de la Chiciura, în punctul de maximă conservare (v. şi fig.
36). A se observa umplutura discontinuă de piatră.

Chestiune care a stârnit discuții aprinse, situația semănând cu un rambleu care creşte ca să compenseze
unghiul de pantă.
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Figura 38. Fotografie realizată în punctul unde zidul de la Chiciura se conservă cel mai bine, în sectorul estic.
Reprezentare a amenajărilor dorsale: şanțul de împrumut şi zidul, văzut din spate. Azimut est.
Starea bună de conservare nu rămâne însă la fel, la vest de acest punct găsind doar ceea ce are
aspectul aparent al unui val64 (figura 39). La 82 de metri față de punctul în care am făcut măsurători,
valul se întrerupe brusc, fără semne că ar fi fost demantelat, înlăturat sau distrus. Întreruperea are cam
12‐14 metri şi, notabil, în spatele său nu există şanț, deci roca de acolo nu a fost dislocată; acolo a fost,
probabil, o poartă. Locul este foarte potrivit, aflându‐se în fața unei şei dintre două doline, permițând
deci trecerea facilă spre troianul de la Ponorici. Nu am văzut urme ale unor turnuri care să păzească
intrarea, dar ele ar trebui să fie acolo. Aici, în poartă, este şi limita stabilită de noi între sectorul de est
şi cel central.
După alți 30 de metri de la această primă poartă, valul (adică tot ceea ce se mai vede din zid) dispare
din nou; situațiile sunt însă net distincte: în primul rând, şanțul din spatele valului aici există,
neîntrerupt; în al doilea rând, pe marginile „porții” se văd mari grămezi de piatră înlăturată din val şi
aruncată în lateral. În concluzie, aici zidul – apoi, prin ruinare, valul – a existat, dar a fost perforat
pentru nişte necesități care urmează a fi stabilite. Poziția din fața „porții” dă spre aceeaşi şa dintre
dolina estică şi cea centrală a uvalei, iar de pe partea opusă a şeii, din pădure, coboară acel drum în
debleu, pe care îl mai văzusem în Poiana cu movile. Debleul descreşte până la zero în mijlocul şeii,
drumul continuând prin val, pieziş, cu direcția nord‐vest. În mijlocul şeii, imediat la vest de drum, se
vede urma unei fundații pătrate, cu latura de aproximativ 4 m, păstrată în negativ (ca o groapă puțin
adâncă, de formă regulată). Sunt, aici, toate datele pentru a considera această amenajare drept
infrastructura unei linii ferate înguste, rămânând de stabilit doar cum a fost posibil să ajungă până în
această poziție de la capătul lumii.
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Figura 39. Chiciura, sector est, zona unde starea de conservare a zidului devine precară. În stânga – o parte a
peisajului cu doline a uvalei. Azimut vest.
Continuând drumul pe val, în marginea dolinei celei mari, la cca 40 m vest de debleul căii ferate găsim
o grămadă uriaşă de pietre sparte, de formă aparent rotundă, cu dimensiuni mari65 (figura 40); nu este
clară relația dintre val (zid) şi eventualul turn. Valul continuă spre VNV încă 140 m, chiar în marginea
dolinei, pe care o domină prin cotă. Adâncimea dolinei descreşte spre vest, acolo unde ajunge într‐o
nouă şa de legătură între monticolii de nord şi de sud. În acea şa apare, din nou, ceea ce pare a fi un
turn, poate de dimensiuni ceva mai mici decât anteriorul, respectiv o mare masă de pietre căzute pe
pantă, oferind iluzia unei forme circulare. La vest de turn există o evidentă întrerupere a valului, iar la
nord de turn lipseşte şanțul de împrumut. Aceasta este, destul de sigur, o a doua poartă prin
fortificația liniară de la Chiciura, şi limita între sectoarele central şi vestic, conform planului de la fig.
34.
Sectorul vestic este mai scurt, având numai 135 m, şi se poziționează în fața şeii prelungi dintre doline.
Se pot oferi puține detalii despre acest sector, aflându‐se într‐o zonă arboricolă deasă şi de mică
înălțime, făcând observațiile dificile. În principiu, lucrurile continuă aşa cum au fost prezentate: un val
Diametrul aparent, la fața locului, este de 10 m, însă o măsurătoare din ruletă este imposibilă, grămada de
pietre fiind scursă pe pantă, ca un grohotiş; poziția este uşor ieşită din pădure, aşa că este vizibilă pe
ortofotografie, cu sugestia unui pătrat (nu cerc!) cu colțurile spre punctele cardinale, cu colțul de sud ieşit
deasupra dolinei (este poziția personajelor din fotografia de la fig. 40).

65

60

ESTuar| nr. 2, decembrie 2013

LUNCANI (II)

înierbat care a fost, probabil, un zid de piatră, având în spate şanțul de împrumut. Deşi am făcut acest
traseu de două ori, de ambele dăți am pierdut valul, în pădure, pe o lungime de aproximativ 23 de m,
fără a înțelege însă cauzele întreruperii. Valul dispare însă definitiv în marginea dolinei aflate la NV
(revezi fig. 34). Câțiva metri mai spre nord‐vest, am regăsit o altă intervenție antropică, cu aspectul
aparent al unei terase de luptă, dar care, după un studiu mai aplicat, s‐a demonstrat a fi doar un drum
de piatră; drum din cu totul altă epocă. Dar despre acest lucru – în secțiunea următoare.
Figura 40.
Chiciura, turnul (?)
de la est. Vedere a
laturii dinspre
dolină, azimut SE.

*

Această secțiune a raportului a stârnit controverse ireconciliabile. Aurora Pețan face opinie separată,
fiind convinsă că artefactul discutat se datorează austriecilor, nu dacilor. Nedorind să transformăm
acest raport într‐o dezbatere pe teme feroviare, nu vom intra acum în detaliile tehnice care au făcut
obiectul disputei. Opiniile separate vor fi publicate separat.
Desigur, prudența este recomandabilă în oricare interpretare a datelor de teren, cu atât mai mult într‐o
cercetare care nu a beneficiat de săpătură sau investigații geofizice. Pe de altă parte, importanța unui
diagnostic de teren, rezultat în urma unei cercetări atât de sumare, nu ar trebui exagerată. Rezultate cu
caracter de certitudine nu pot fi aşteptate decât de la o cercetare complexă, nu de la una preliminară.
Scopul inițial al acestei cercetări, care ar trebui poate reamintit cu această ocazie, este o cât mai fidelă
reprezentare a monumentelor existente în teren, într‐o zonă greu accesibilă şi practic necercetată.
Interpretările datelor culese sunt, în acest context, o chestiune secundară.
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11. Căi de comunicație pe Chiciura şi împrejurimi

Figura 41. Muntele Chiciura, de la Ponorici la Valea Roşie. Căi de comunicație. Linie barată = CFF; linie mov –
drumuri care pot fi controlate pe ortofotografie; linie verde – drumuri prin pădure (traseu aproximativ); linie
verde subțire – căi care au caracterul unei poteci; linie verde punctată – şanț de împrumut, posibil reutilizat de
CFF.
Cel mai faimos drum din zonă este, indiscutabil, calea ferată îngustă de la Ponorici, despre care a auzit
oricine a citit unul dintre rapoartele de teren legate de troian. Spunem „drum” pentru că, în zilele
noastre, acesta este aspectul aparent, fiind folosit ca atare. Toată literatura de până la noi consacră
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mitul că acea cale ferată ar avea legătură cu transportul şi mai celebrului îngrăşământ guano, recoltat
din peştera Cioclovina. Informația este falsă, câtă vreme exploatarea de guano este interbelică66, iar
calea ferată îngustă (CFI) nu a funcționat decât până la primul război mondial. Această cale ferată
forestieră (nume care îl mai poartă, arătând utilitatea) exista deja pe teren atunci când Márton Roska
vizita Cioclovina, în 1911, venind de la Pui, adică de la stația finală a acelei linii ferate forestiere.
Reținem şi faptul că el amintea că mijlocul de transport traversa troianul de trei ori, în dreptul
stâlpilor 124, 186 şi 190, informație cu care, deocamdată, nu prea ştim ce să facem.
Figura 42.
Căpătul vestic al CFF, în
apropiere de prăpastia
Cioclovinei.
Vedere spre est.

Rambleul căii ferate forestiere (CFF) vine dinspre sud, pătrunzând printre golul peşterii Ponorici (la
est) şi Dealul Cornățel (la vest, vezi figura 41), trece apoi peste un viaduct înalt, care traversează polia
Ponoriciului şi virează nord‐vest, pe coasta nordică a poliei, urcând lent, pieziş pe curbele de nivel,
ajunge la cota 910, face o buclă mare, pentru a traversa un torent (este cel care separă tronsoanele 1 şi 2
de la Ponorici) şi se opreşte la câțiva paşi de prăpastia Cioclovinei. Aici patul drumului de fier este şi
acum orizontal (uşor înclinat spre vale, în plan transversal, pentru a nu bălti), practicabil, cu o lățime
de cca 4 m (figura 42), sugerând, aşa cum vom vedea, o linie dublă.
Aceasta era partea care se ştia, şi de aceea nici nu puteam face o legătură între stâlpii menționați de
Roska şi troian. În decursul cercetării noastre, ne‐am întâlnit, întâmplător, cu situații care, puse cap la
cap, par să recompună un puzzle de dimensiunea muntelui studiat.
La figura 19 este notat un lucru pe care îl vom explica aici: între separatoarele 11 şi 12, la câțiva metri
mai jos, pe ortofotografie apare un veritabil turbion, imposibil de interpretat, adnotat de noi
„anomalie”. În ultima deplasare pe munte am încercat să clarificăm chestiunea, înfruntând un desiş de
tufe țepoase absolut remarcabil, la concurență cu pădurea de spini de la redutele 4 şi 5. În afară de

Explorarea peşterii Cioclovina Uscată are loc în anii 1912‐1918, în 1917 apărând prima descriere amănunțită,
pentru ca exploatarea economică să se petreacă între 1924‐1941 (Dumitraş 2009). Explorarea s‐a referit la
executarea unor sonde şi trimiterea materialului la Pui, pe spinarea cailor. Terenul pe care se află peştera a fost
cumpărat de un preot din Galați (Pui), care pune bazele Societății (comerciale) Cioclovina, construind şi
funicularul în 1924‐25, în lungime de 7,7 km, până la gara Pui (Breban et al. 2003, 85‐88).
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arbuşti nu era nimic de semnalat acolo (este pur şi simplu un defect tehnic pe fotografie) iar
împrejurarea nu ar fi meritat pomenită, dacă, după suferință, nu s‐ar fi întâmplat şi un lucru bun. Am
ajuns la un soi de „săritoare”, înaltă de aproape un metru, care dădea într‐un drum, evident amenajat,
lat de aprox. 2,4 m, care mergea spre ESE, aproximativ pe curba de nivel 912 m. Vedem la figura 43
atât configurația actuală a terenului, cât şi modul cel mai probabil în care s‐a ajuns la această
configurație, ca urmare a amenajării unei căi de rulare în ampriză (adică pe o pantă, în lungul curbei
de nivel); diferența este că schema din vechiul manual de construcții de căi ferate prezintă un caz
general, cu un taluz la aproximativ 45o, în timp lucrările în teren stâncos (ca în cazul nostru) permit
realizarea unor taluzuri aproape verticale, aşa cum vom vedea curând.

Figura 43. Fotografie a căii de rulare aflate la sud de tronsonul 2 (respectiv reduta 3), vedere spre est. În chenar
– schema de la Paraschivescu 1958, 98, fig. 65 (Profil transversal).
Nu am reuşit să urmărim lucrarea inginerească pe cale, datorită vegetației dese, dar am găsit‐o ceva
mai la est, mergând cam pe aceeaşi cotă şi în aceeaşi direcție. Începeam să facem o legătură între
această amenajare şi străpungerea mare a troianului, aflată doar câteva zeci de metri mai încolo; doar
că până să înțelegem situația corect mai erau nişte paşi... Ajunşi în dreptul străpungerii (revezi fig. 21),
încercam să vedem legătura dintre cele două fapte, dar ceva nu se lega. Fără să ştim norme inginereşti,
intuiția spunea că nu se poate; întâi fiindcă panta era prea mare67. A doua problemă, pe care am
Am calculat‐o ulterior, după planul ANCPI: era 6,4o. Conform normelor pentru căi ferate înguste (760 mm),
declivitatea maximă admisă este de 6% (Paraschivescu 1958, 17, tabela3), deci 3,43o. Pentru distanțe scurte, în
astfel de situații, se folosea tracțiunea cu cremalieră (pentru un exemplu de cale ferată îngustă cu cremalieră v.
http://mocanitahunedoara.wordpress.com/2010/06/12/calea‐ferata‐cu‐cremaliera‐caransebes‐hateg/). Unghiul de
pantă/ rampă, exprimat în procente, se calculează ca raport dintre cateta mică (diferența de înălțime între
capetele pantei) şi cateta mare (distanța în plan a celor două puncte, v. Memorator matematic şi tehnic, Editura
67
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înțeles‐o mai târziu, era curba strânsă, de 107o (față de direcția inițială de mers), cât şi lipsa spațiului
fizic pentru construcția ei, de la drum până la troian fiind doar cca 59 m68. În fine, nu se vedea chiar
racordul, pe teren, dintre drumul de jos şi traversarea prin troian. Unul dintre noi chiar a spus,
privind drumul pe care ne aflam, cel de jos: „parcă ar merge mai departe spre est”; era doar o
impresie, receptată printre multe rămurici... A rămas atunci o observație aruncată în vânt.
Figura 44. Schița unei lucrări de
terasament în rebrusment
(urcarea unei pante în zigzag),
după Peştişanu, Alexandrescu
1963, 282, fig. 210.

Aveam să pricepem situația mai târziu, la birou, consultând literatura de specialitate pentru... căi
ferate. Am ajuns astfel la problema construcției unei căi pe o coastă cu unghi mare, situație întâlnită în
special în căile ferate forestiere, tehnică numită construcție în rebrusment (sau zigzag, vezi figura 44).
Fiindcă nu există posibilitatea unor viraje suficient de largi, calea este construită urcând în lungul
curbelor de nivel, apoi luând‐o în sens invers, ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea diferenței
de nivel. Aşa cum am spus, calea ferată pătrundea în zonă la est de Dealul Cornățel, traversând polia
Ponorici peste un viaduct înalt, la cota de aproximativ 855 m; ținta se afla în şaua dintre dealurile cu
cotele 969 şi 962, la doar două sute de metri NE, dar la cota de 918 m, adică 63 de metri mai sus
(echivalentul unui bloc cu 20 de etaje). Calea a fost îndreptată întâi spre NV, spre prăpastia
Cioclovinei, unde ajunge la 885 m. Acolo trenul opreşte şi o ia invers, pe coasta de la nordul poliei,
unde deja are 912 m, apoi, surprinzător, coboară lent pe curba de 910 m (poate fi eroare de
reprezentare a curbelor de nivel), trece de şaua‐țintă şi se opreşte din nou, sub tronsonul 3 al
troianului. De aici, locomotiva trage iarăşi cu fața, are o rampă chiar ceva mai lungă, până la troian (68
m), cu o declitivitate ceva mai bună (5,9o) şi cu o curbă ceva mai permisivă (82o)69.
tehnică 1958, p. 1059), fiind un calcul considerabil mai simplu (şi mai practic, în condiții de şantier),
presupunând o banală împărțire, nu calcul trigonometric; unghiul de pantă este unitatea de calcul obişnuită
pentru declitivități, în construcțiile de căi ferate. În cazul în care catetele sunt egale (ipotenuza având deci 45o )
panta este de 100%. Aceste pante se exprimă, uzual, şi ca fracții, mai ales în exprimarea unghiurilor transversale
(1/2, sau 1/5).
Raza minimă a unei asemenea curbe, pentru CFF cu ecartament de 750 sau 760 mm, este de 50 m (Pestişanu,
Alexandrescu 1963, 276, tab. 19) dar în situații excepționale se admit 35 m, deci necesarul pentru racord în acest
punct ar fi fost de 70 de m.

68

Raza curbei nu este ca la manual, de 50 de m (Paraschivescu 1958, 17, tabela3), ci doar de 39 de metri. Aici sunt
de făcut două observații: întâi, planul nostru nu este tocmai o ridicare topografică, cu reprezentarea fidelă a
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Odată ce am înțeles teoria rebrusmentului şi posibilitatea practică a trenului forestier de a urca în
Poiana cu Movile, restul a fost relativ simplu. Curiosul drum săpat, care începe din spatele movilelor
şi merge, într‐un S larg, până la trecerea prin zidul de la Chiciura, devenea o banală amenajare de cale
ferată în debleu, procedeu obişnuit pentru traversarea unui loc mai înalt (cota maximă, în nordul
poienii, este de aproximativ 927 m, dar trece de 940 în pădurea de la est), pentru păstrarea unei
declitivități suportabile. Pe măsură însă ce terenul creşte, debleul se adânceşte, până la cote în jur de 2
m (figura 45).
Figura 45.
Fotografie realizată la
nord de Poiana cu
Movile, cu debleul
care coboară spre
uvala Chiciurii
(planul doi). În
chenar – schiță
tehnică pentru un
debleu în stâncă (în
oglindă față de
situația ilustrată de
fotografie), din
Peştişanu,
Alexandrescu 1963,
287, fig. 216.

Calea ferată forestieră coboară prin pădure, iese din debleu şi ajunge în şaua unde se află poarta de est
a zidului de la Chiciura, dar nu trece prin ea, ci virează nord‐vest şi trece prin valul de piatră pieziş (ca
şi la Troian, mai devreme) câteva zeci de metri vest de poarta antică. Pentru amatorii de coincidențe,
de la trecerea prin troian până la zidul de la Chiciura sunt, pe cale, 375 m, adică aproape 400, aşa cum
sugerau stâlpii lui Roska (186 şi 190 erau ultimii menționați)70. De aici, calea ferată folosea drept cale
de rulare şanțul de împrumut realizat pentru construirea zidului de piatră, urcând şi pe rama vestică a
traseului CFF şi a declitivității; apoi – nu trebuie să excludem posibilitatea de a fi fost, pe Ponorici, o cale ferată
mai mică de 760 de mm, adică una de 700, sau chiar de 600. Pentru liniile cu ecartament de 600 de mm, raza
minimă a curbei este de 40 de m (adică aproape de rezultatul estimării noastre), pentru această categorie şi
declitivitatea maxim admisă creşte de la 5 la 7%, intrând şi la acest capitol în norme. În fine, după alte surse
(Peştişanu, Alexandrescu 1963, 276, tabela 19), în mod excepțional, pentru ecartamentele de 760 şi 700 mm se
poate admite şi raza minimă de 35 de m (norma obişnuită fiind însă aceeaşi, respectiv 50 m); situația însă
presupune măsuri excepționale pentru evitarea deraierii, precum montarea unei contraşine la firul interior.
Între marcajele care însoțesc o cale ferată se află şi stâlpii hectometrici (Pestişanu, Alexandrescu 1963, 371‐373).
Sigur, în vremea noastră ei au ca marcaj km + sute metri, dar pentru a ajunge la numere de stâlpi atât de mari
presupunem că numerotarea lor era continuă, sugerând o distanță de 19 km din Chiciura până la Pui (în linie
dreaptă sunt doar 8 km).
70
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Chiciurii. La figurile 34 şi 41 este marcat cu litera „m” locul unde am curățat terenul pentru a putea
măsura amenajarea. Deşi calea părea mai lată, după curățenie terasamentul de piatră a arătat o lățime
de numai 2,2 m, ceea ce corespunde standardelor minime pentru prisma de pietriş a unei căi înguste,
respectiv 190 cm (vezi chenarul din fig. 45). Şi aceasta este o amenajare în ampriză, având spre partea
dinspre deal un canal de scurgere, acum astupat (figura 46). Pe partea dinspre vale este amenajat un
taluz cvasi vertical, de cca 40 cm înălțime, realizat cu rocă dislocată din nivelarea părții înalte. De
remarcat şi diferența între umplutura zidului atribuit mai sus dacilor, în sectorul de est, unde pietrele
sunt răzlețe în umplutură (fig. 37), şi acoperirea densă a suprafeței de rulare, cu piatră măruntă, în
cazul terasamentului de CFF de pe rama vestică a Chiciurii. Este o caracteristică comună a tuturor
„potecilor” de pe Chiciura, cel puțin în cazul potecilor late, cu evidente urme de amenajare (figura
47).

Figura 46. Fotografie realizată pe rama vestică a Chiciurii, pentru evidențierea lucrărilor de terasament.
Vedere spre SSE. Jalonul are un metru (fără vârf).
Traseul CFF descris mai sus poate fi urmărit pe toată rama vestică a Chiciurii, la est de cota minimă, şi
de această dată punctată de doline mai mici. Interesant de precizat, la cca 10 m mai jos acest drum
pietruit este secondat de un drum aparent neamenajat, care ar putea fi o primă cale de exploatare
forestieră, care însă are un traseu considerat probabil nepotrivit de inginerii austrieci, ieşind din uz.
Este limpede că cine are la dispoziție această cale lată şi lină, nu are de ce să folosească drumul paralel
dinspre cotele minime, care probabil este inundabil în timpul deszăpezirii sau a ploilor torențiale.
67

ESTuar | nr. 2, decembrie 2013

TEODOR, PEȚAN, BERZOVAN

Figura 47. Aspect tipic de potecă de pe platourile din jurul muntelui Chiciura,
amenajată cu pietriş, într‐o pădure relativ tânără.
Ajungând la colțul nord‐vestic al masivului dominant al Chiciurii (revezi fig. 41), drumul coteşte spre
vest, ajungând la un soi de intersecție. Motivul interesului pentru această zonă de la nord de dealul
Mesteacănului va fi şi el relevat curând. Nu este clar cum a fost rezolvată, tehnic vorbind, intersecția
în patru căi, din acel punct, mai ales că pe teren nu se văd indicii clare; cert este că drumul (principal?)
pare a continua către nord, pe o rampă destul de aspră (pentru un trenuleț), mai ales pe partea sa
inferioară. Nu este deci sigur că acest tronson, la nord de intersecția celor două doline (aflate la vest) a
fost efectiv folosit pentru CFF, însă drumul are certe amenajări (lățimea în jur de 2 m, pietrişul mărunt
depus pe cale). După cca 600 de m, pe cota maximă (cca 962 m), cu aspect de platou, aflată la sud de
stâncile Borzului şi la SV de Poiana dintre Borzi, drumul pietruit face cruce cu un drum care vine de
pe rama orientală a Chiciurii.
Din această intersecție de la sud de Borzul coborârea spre Poiana între Borzi este destul de rapidă şi
nu se văd urme de amenajare, motiv pentru care nu credem că rețeaua de căi de comunicație
organizată de austrieci pe munte putea să se lege, pe aici, spre Valea Roşie. În partea de jos a poienii
amintite, poteca de picior ajunge la un alt drum amenajat, care a implicat lucrări niciodată prezente la
un drum de țară, cu importante dislocări de stâncă; acest drum vine de pe direcția Țâfla, probabil din
Cioclovina (dar coborârea înspre sat are, din nou, un aspect sălbatic şi periculos, caracteristici străine
drumurilor montane amenajate, descrise până aici), mergând spre est, pe la nord de Ursul Mic,
interceptând drumul spre Dealul Rotunda undeva la 1,5 km ESE (acest traseu nu este verificat).
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Din aceeaşi poiană între Borzi, o potecă îngustă coboară spre Valea Roşie, spre nord‐est, pe un traseu
impropriu transportului pe roți, într‐o zonă plină cu gropi de infanterie (este o altă temă obsedantă, pe
Platforma Luncani!), pierzând în altitudine de la cca 900 m la 830 m, unde intersectează un alt drum
lat, cert amenajat. Acest drum se desprinde din Valea Roşie la altitudinea de cca 800 m, pe stânga
râului, şi urcă lent prin pădure, progresând răbdător în lungul curbei de nivel; este, probabil, un drum
de exploatare forestieră locală, fără ieşire din Valea Roşie.

Figura 48. Poteca de la est de Chiciura, vedere spre sud.
Ne întoarcem în intersecția de la sud de stâncile Borzului, pentru a prezenta drumul care ocoleşte
Chiciura pe la est. Foarte expresiv pentru uzul său de cale ferată forestieră, acest drum frumos se
sfârşeşte, brusc, la câțiva metri de prăpastie71, ca şi în cazul Cioclovina, de pe pantele sudice ale
Dealului Mesteacănului. Aici trenul pleca în ordine inversă, putând alege probabil să se întoarcă spre
stația finală de la Pui pe la est sau vest de Chiciura. Am făcut acest drum, pe breteaua de est a
Chiciurii, o singură dată, şi atunci incomplet datorită unui conflict de interese cu câinii unei stâne
pribege, care țineau ferm nordul cotei 1016, obligându‐ne să ieşim din ruta propusă şi să ocolim
înălțimea pe la sud, pentru a reintra în potecă. Drumul la est de Chiciura este foarte plăcut, având
ceva de plimbare printr‐un parc, pe o coborâre lentă, având în dreapta înălțimea Chiciurii, iar în
stânga obişnuita salbă de doline (sunt două sau trei pe rama orientală). La jumătatea distanței am
găsit şi nişte terase, pe poala dealului, care, însă, după toate aparențele, sunt naturale. Poteca – sau
calea – este realizată din piatră relativ măruntă, spartă, dar depusă gros, cu aspect bombat, fiind la

71

Am marcat la fig. 41 că DTM arată aici o potecă ce ar continua peste stâncile Borzului, ceea ce este imposibil.
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origine cert dotată cu canal de scurgere spre deal (figura 48). Acesta este drumul care spuneam, în
secțiunea anterioară, că ajunge la zid şi chiar îl încalecă în zona intersecției, însă presupunem că
imediat apoi calea de rulare se retrăgea în interiorul vechiului şanț de împrumut, mai mult decât
suficient în lățime (are cel puțin un metru în plus față de debleul din Poiana cu movile). Oricum, nu
prea ar fi existat contra‐soluție, zidul antic fiind prea înalt şi instabil pentru a suporta greutăți atât de
mari; în fine, prin dreptul debleului de străpungere a zidului antic ruinat nu se poate trece altfel decât
prin şanțul din spate, diferența de nivel fiind de cel puțin 1,5 m.
Pentru a duce spre vale un tren care cobora muntele pe la vest de Chiciura, era necesară manevra de
oprire, la vest de debleul de străpungere, şi pornire în sens invers, urmând ca manevra să se repete
imediat după trecerea troianului, dar şi la stația de la prăpastia Cioclovinei. Am afirmat, la început, că
acolo era o linie dublă; nu aveam atunci argumente, însă acum avem: peste tot unde lățimea căii de
rulare a putut fi stabilită, respectiv ceea ce feroviarii numesc „prisma de balast” (Peştişanu,
Alexandrescu 1963, 313), este de 2,2‐2,4 m; or, o lățime de 4 m este evident o excepție care sugerează o
linie dublă. De altfel, stațiile de încărcare a lemnului erau în principiu prevăzute cu cel puțin două
linii, necesare trenurilor de serviciu (intervenție) sau manevrelor cu locomotive (Peştişanu,
Alexandrescu 1963, 360).
12. Alte obiective de interes arheologic
Vom enumera, de la sud spre nord, câteva poziții din teren pe care arheologii ar fi bine să le încarce în
GPS‐uri înainte de excursia la Ponorici, alături de o scurtă descriere.
Primul este „castrul lui Dan Oltean” (centroid 45.56656386° N, 23.16398568° E), care nu figurează la
figura 41, întâi pentru că se află în afara acelui cadru, apoi fiindcă nu este cercetarea noastră.
Al doilea set de obiective se află în Valea Seacă, între Dealul lui Zaharie (la SV) şi Cota 969 (la NE),
respectiv Reduta 2, la o altitudine puțin peste 850 m. Aici se află, la marginea sudică a poliei, lângă
pădure, la o distanță mică unul de altul, două complexe de plan circular, cu diametre de cca 15 m, cu
mijlocul uşor bombat şi un şanț perimetral. Complexul de est72 are şănțuirea mai îngustă, adică un
reper clar, de la care am făcut măsurătoarea de diametru, respectiv 14,7 m (pe centrul şanțului), iar în
zona centrală a fost remarcată, sub iarbă, o cantitate mare de combustibil ars (figura 49). Complexul de
vest (45.57233467° N, 23.14760925° E) are o şănțuire ceva mai largă, pe o lățime de cam un metru,
motiv pentru care am măsurat reperul cel mai vizibil, respectiv exteriorul şanțului, diametrul fiind de
14,3 m (figura 50)73. Vârful ascuțit al truelei a găsit, sub iarbă, o bucată mare de zgură, cu laturile de
cca 20 cm.
Singurul lucru clar referitor la cele două complexe este că ele au servit unui scop care presupunea
combustia. Cum cele mai mari cuptoare metalurgice – mai exact instalațiile de prăjit minereul – nu au
dimensiuni mai mari de 5 m (Glodariu, Iaroslavschi 1979, 20‐27), diametrul de aproape 15 m
Poziția topografică (centru): 45.57217579° N, 23.14796678° E, date GPS ulterior corectate pe ortofotografie, pe
care obiectivele se văd, dar foarte slab, şi doar dacă observatorul ştie ce caută (formă şi dimensiune).

72

Unul dintre aceste complexe a fost observat şi de Dan Oltean (2012, 581), pe care îl interpretează drept
„movilă”, mai exact movilă funerară romană. Având în vedere că zona nu este deranjată de lucrări agricole, iar
complexele nu par deranjate de fel, o movilă funerară cu diametrul de 15 m ar fi trebuit să aibă cel puțin o
înălțime dublă, iar şanțul periferic nu se justifică.
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sugerează, cu mare probabilitate, bocşe moderne. Pe de altă parte, aspectul compact şi dur al zgurii
recoltate se distinge categoric de conținutul de suprafață al unei alte bocşe (certe) despre care vom
aminti mai jos; pentru formarea unei asemenea zguri erau necesare temperaturi care, în mod normal,
nu se ating într‐o bocşă. Un alt aspect demn de semnalat este că dimensiunea complexului, respectiv
diametrul de aproape 15 m, se referă la şanțul perimetral, neştiind, de fapt, care este mărimea
instalației de combustie din interior.
Figura 49.
Fotografie în Polia
Ponorici,
reprezentând un
complex circular
(notat C.1 la fig.
41); vedere spre SV.

Este de amintit, în acest context, că în aceeaşi zonă, respectiv la 75 m SE de C.1, a fost găsit în iarbă altă
bucată de zgură. Ar fi de adăugat, poate, că în zona fortificațiilor de la dealul Măgulici şi Dealul
Bradului, adică într‐o zonă proximă (pe dealul de la sud), Moraru (1985, 115) aminteşte două cuptoare
pentru redus minereu de fier, informație neverificată pe teren.

Figura 50. Model în trei dimensiuni a complexului notat C.2 (pentru poziționare v. fig. 41).
Vom reveni la chestiune în secțiunea următoare, dedicată problematicii arheometrice.
Următorul obiectiv spre nord este un grup de patru movile, în poiana care, neavând un nume, a
primit unul, astfel. Poiana se află imediat la nord de şaua dintre cotele 969 (reduta 2) şi 962 (tronsonul
3), aflându‐se imediat la est de urmele CFF (debleul s‐a săpat exact de la movile spre nord). Seria
începe cu o movilă mare, spre sud (45.57249771° N, 23.15465527° E), cu un diametru estimat la 12‐13 m
şi o înălțime considerabilă, de cca 1 m spre drum şi cca 2 metri în partea opusă, la est (figura 51). Ca şi
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separatoarele, movila pare a fi aproape complet ridicată din pietre, rostogolite în număr mare pe
panta mai lungă. Imediat spre nord, fără interval (mantalele se suprapun parțial) sunt ridicate două
movile mai mici, cu diametre de 6‐7 m şi înălțimi aparente de jumătate de metru (tot aşa, mai mari
spre est, unde locul este mai jos). În fine, o a patra movilă se află la doar câțiva metri nord de acest
grupaj. Acestea ar putea fi movile funerare romane, realizate după victoria de la Ponorici, dar înainte
de asaltul de la Chiciura, dar nu poate fi exclusă nici prezența comunităților Coțofeni sau din perioada
de tranziție la Hallstatt, ținând cont de descoperirile din zonă74.
Figura 51.
Movila mare din Poiana
cu Movile. Vedere spre
sud. În planul al doilea –
şaua dintre cotele 969
(spre dreapta) şi 962 (spre
stânga imaginii).

În spatele Dealului Mesteacănului, la baza unei văiugi seci, a fost găsită o bocşă de dimensiuni mari
(centroid 45.57870435° N, 23.14937051° E). Ea este organizată pe nişte terase artificiale, pe patru
niveluri succesive, cu front uşor arcuit, late de cca 25 m şi lungi de 15‐20 m75 (lungimea este
considerată pe direcția torentului), stând împreună deasupra unei doline (figura 52); privind acest
ansamblu de jos, el oferă iluzia optică a unei cascade surde, secate. Pe fiecare terasă, sub stratul gros
de frunze, există un strat substanțial de praf compactat de cărbune, reprezentând deşeul de la
fabricarea cărbunelui de lemn. Privind copacii din jur – înalți şi viguroşi – se poate vedea că este o
pădure – de fag!76 materia primă ideală! – relativ tânără. Găsirea acestei instalații – care poate fi
numită „industrială”, cel puțin prin dimensiuni – explică bine nodul de drumuri aflat la vest de

Daicoviciu 1954, 72, pentru Țâfla; literatura pentru Cioclovina este mult mai vastă, dar vezi Comşa 1966. În
fine, fără săpătură nu ar trebui exclusă nici o altă variantă. Am amintit aici doar pe cele care ni s‐au părut cele
mai plauzibile.

74

Dimensiunile nu sunt rezultatul unei ridicări topografice, iar erorile GPS nu permit folosirea datelor pentru a
aproxima un obiectiv cu dimensiuni la nivelul zecilor de metri; sunt aproximări realizate cu ochiul liber.

75

Mesteceni am văzut pe masivul Chiciurei şi împrejurimi, dar pe acest deal domină copios fagul, în ciuda
numelui.
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Chiciura, ca şi efortul de a aduce calea ferată îngustă într‐o zonă atât de dificilă77, mai ales în zonele de
acces, sau la străpungerea Troianului.

Figura 52. Bocşa aflată la nord de Dealul Mesteacănului. Azimut NV.
În plan îndepărtat, dreapta, se află dolina.
La cca 100 m vest de bocşă, pe marginea prăpastiei spre Cioclovina, pe un ieşind sugerând un balcon
de operă, am găsit o terasă mică (cca 25 m2), evident amenajată, sub stratul de frunze găsind o podea
densă, nivelată. Poziția vulturească sugerează un turn de observație, însă trebuie ținut cont că nu are
vedere spre inamic, ci spre nord‐vest (Ursici, Țâfla); acesta ar putea fi un punct de semnalizare, spre
vârful Țâfla, de pildă, de unde semnalele se puteau retransmite imediat la Piatra Roşie (cele două
vârfuri se află față în față). În suprafața curățată – de sub un metru pătrat – nu s‐a găsit nici un obiect
care să sugereze epoca de uz.
Ultimul obiectiv este un baraj, găsit pe poteca ce vine de la Borzul spre cota 1016 (45.58191751° N,
23.15748916° E; revezi fig. 41). El a fost găsit urmărind poteca trasată în DTM, legând extremitatea
nord‐vestică a platoului montan la rama orientală a Chiciurii, şi se prezintă ca o concentrare

Nu cunoaştem deocamdată cronologia exactă, însă ea trebuie legată de două serii de fapte: de construcția căii
ferate Simeria‐Petroşani (finalizată în 1870) şi de dezvoltarea deosebită a siderurgiei la Hunedoara, după 1884,
producția maximă fiind atinsă în 1913 (când s‐au prelucrat 244000 tone de minereu). Unele furnale foloseau
drept combustibil un amestec de cocs şi mangal (de unde şi numeroasele bocşe din zonă). Alegerea Hunedoarei
pentru marile investiții siderurgice a avut drept motiv, alături de minereurile de fier abundente în regiune,
întinsele păduri exploatabile în zonă (Ploscă 2012, 259‐264).
77
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neobişnuită de bolovani, dispusă perpendicular pe cale, concentrare cu aspect liniar, în plan, la
marginea de jos a unei terase. Fotografia de la figura 53 arată doar sectorul central, însă anomalia a
putut fi urmărită 40‐50 de metri pe fiecare parte. Dacă este vorba despre un baraj – situația nefiind
suficient de clară – rostul său este evident într‐una dintre laturi, spre SV, care se închide spre
marginea unei doline; rostul său spre NE este însă mai greu de precizat, barajul trebuind teoretic să se
prelungească cel puțin 150 de m în acea direcție, pentru a‐şi atinge scopul tactic, respectiv blocarea
accesului spre Ursul Mic. Nu am reuşit să clarificăm acest aspect, datorită asediului la care am fost
supuşi noi înşine de căinii de stână, episod deja amintit. Dacă este ceea ce presupunem noi, atunci este
o simplă palisadă, cu bolovani care consolidau baza stâlpilor, adică un soi de improvizație, care nu
avea ca scop să oprească adversarul, ci să‐l încetinească. Şi mai interesant este că adversarul era
aşteptat dinspre nord‐vest, dinspre Poiana între Borzi, adică venind din Valea Roşie. Oricum
poziționarea acestui baraj este discutabilă, fiindcă blocarea eficientă a adversarului s‐ar fi putut face la
marginea platoului, 200 de metri mai la nord, deşi, poate, cu efective ceva mai mari, lungimea
necesară a apărării liniare fiind acolo de cca 350 m. Decizia de a face aici un baraj putea fi legată de
prezența unor efective prea mici pentru un alt amplasament, eventual mai bun.
Figura 53.
Fotografie a
unui posibil
baraj, la NV de
cota 1016.
Fotografie
SE.

spre

13. Modele explicative şi rezultate de laborator
Scopul prelevării şi analizării unor probe recoltate din zona troianului de la Ponorici (de la suprafață!)
este, desigur, este un demers pentru a obține date preliminare privind natura şi proprietățile
materialului numit de noi „ponorici”, care este, în limbaj arheologic, un „chirpic ars”, dar şi mai exact
„pământ ars” (neavând prelucrarea tipică a chirpicului, respectiv cu elemente vegetale, nici
compoziția normală, predominant argiloasă).
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Vom începe însă prin a ne uita ceva mai atent la istoriografia problemei valurilor arse. Ne‐am oprit
asupra unei lucrări de sinteză de la sfârşitul anilor 70 (Moscalu 1979), care analizează obiective din
Hallstatt şi La Tène, pornind de la studiul de caz al fortificației de bot de deal de la Albeşti
(Teleorman). Palisada de la Albeşti este definită ca fiind un „val vitrificat”, sintagmă amintită chiar
din titlu, repetată în studiu de câteva zeci de ori şi care, în ciuda ghilimelelor, pare luată la propriu78.
Ne interesează însă aici mai puțin terminologia lui Moscalu şi mai mult analogia de situație cu
troianul de la Ponorici, în ciuda condițiilor de mediu atât de diferite (botul de deal de la Albeşti are o
cotă maximă de 96 de metri, într‐o zonă exclusivă de loess). Am reprodus la figura 54 termenii
esențiali ai profilului publicat de Moscalu, pentru a observa analogia frapantă cu schița de secțiune
publicată de Daicoviciu (aici la fig. 8): un sector central puternic ars, pentru care vom prefera citatul
exact (Moscalu 1973, 340):
„este format dintr‐un pământ granulat cu diferite grade de ardere şi bucăți de chirpic cu mărimi diferite,
având imprimate urmele unor pari şi bârne cu diametrele de 0,03‐0,09 m (...) s‐au deosebit clar în
pământul ars trei dungi orizontale de cenuşă compactă cu o grosime de 0,05 m, suprapuse, la o distanță
de 0,20 şi respectiv 0,25 m. Ele provin desigur de la arderea completă a unor rânduri de bârne aşezate
orizontal, între care se depuseseră straturi de pământ şi cărămizi (...) Este sigur că bârnele orizontale,
dacă au existat, nu au fost înfipte în pământ, pentru că existența lor nu a fost observată în cele 10
profile”
Cât despre misterioasele cărămizi, ele au fost realizate din lut amestecat cu paie, de formă
dreptunghiulară, cu dimensiunile de 25 x 15 x 8 cm (Moscalu 1979, 341 şi fig. 3/1 de la p. 344), putând
presupune că, la origine, au fost cărămizi crude, dar înroşite în incendiu.

Figura 54. Profilul secțiunii 1 de la Albeşti (reproducere parțială, zona centrală,
după Moscalu 1979, 342, fig. 2) – fortificație Hallstatt.

Termenul este abuziv, câtă vreme vitrificarea este acțiunea de transformare a unor silicați (de ex. nisipul
conținut în orice argilă, în diverse cantități) în sticlă (sau masă sticloasă, lucioasă), prin topire, fenomen care se
petrece în jur de 1200o, materia rezultată având o culoare foarte închisă, vineție, şi fiind extrem de dură. În
literatura veche s‐a vorbit despre valuri vitrificate, inclusiv în străinătate (v. Encyclopaedia Britannica, ed. XI,
vol. 5 şi 13, pentru forturile din ținutul Cavan, Irlanda de nord). Imaginea găsită pe Wikipedia
(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mur_vitrifi%C3%A9_Ste‐Suzanne.JPG) pentru un fort de acest tip din Franța,
prezintă realmente un aspect vitrificat, ceea ce, din descrierea lui Moscalu, nu pare a fi cazul la Albeşti. Moscalu
(1979, 345) arată şi distribuția în timp şi spațiu a obiectivelor de gen, respectiv Halstatt şi La Tène, fiind excluse
teritoriile de la sud de Dunăre sau Moldova de nord, dar mergând spre vest până în insulele britanice.
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Moscalu, după ce analizează mai multe cazuri cunoscute în literatură, respinge ipoteza incendierii
deliberate (tehnologice) a acestor valuri, susținând că în toate cazurile este vorba despre incendieri
accidentale (sau deliberate, dar de ordin militar). Nici el nu părea să aibă o problemă cu arderea până
la bază a unui val gros de 2,3 m şi înalt de minimum 0,56 m (în propriul desen), neexplorând un
detaliu prezent pe propriul desen: un nivel gros de cca 5 cm, la baza părții arse a palisadei, explicat în
legendă drept „pământ înegrit (sic) de foc”.
Revenind la reprezentarea de la fig. 54, observăm că pe lateralele palisadei arse se află depuse mari
cantități de argilă, probabil scoasă din şanțul de apărare. Sub depunerea frontală, lată de aprox. 1,65
m, există o groapă, pe care Moscalu o desconsideră, punând‐o probabil pe seama nivelului de cultură
anterior (tot Hallstatt), care însă poate fi o groapă (dacă nu un tranşeu) de stâlp. Ceea ce ne
interesează, în mod special, este structura tripartită a palisadei, pe orizontală, din care cea mijlocie este
puternic arsă până la bază. Am reținut ideea că, pe acest segment central, nu existau stâlpi, ci doar
„bârne” orizontale, de calibre care le înscriu în categoria „crengi” (3‐9 cm), care s‐ar fi organizat pe 3
sau 4 etaje. Ne putem imagina deci un soi de rug uriaş, compus din câteva platforme de crengi
(groase!), intercalate cu pământ şi alte materiale, având la bază un combustibil puternic (paie?
grăsimi?), protejat de crengi mai groase, strat care să permită ventilația. A arde un rug cu pământ nu
pare deloc o treabă simplă, dar rostul crengilor netăiate, cu ramificații (adică nu „bârne” sau „buşteni”)
era tocmai de a lăsa spații de ventilare. Singura întrebare este dacă procesul se desfăşura într‐un
singur episod (pentru tot „rugul”), sau în episoade distincte (mult mai probabil, din motive de
ventilație). Se pot imagina scenarii diferite, respectiv aprinderea rugului de combustibil, pământul
fiind aruncat pe rug în timpul arderii, producând o ardere mocnită, de genul cuptoarelor de cărămidă.
De o parte şi de cealaltă a structurii arse (da, tehnologic!) s‐au depus straturi consistente de argilă,
nearse pe margine, late de peste un metru şi jumătate, pe toată înălțimea, strat care însă s‐a tasat (revezi
profilul), pentru că nu este ars. Operațiunea se desfăşura, desigur, după ce tot „rugul” fusese complet
copt (şi Moscalu presupune tot două faze, dar desigur în alt sens). În aceşti „contraforți” de argilă
(este termenul lui Moscalu) erau probabil incorporați şi stâlpii palisadei, neîndoielnic solidarizați
reciproc prin blane care furnizau protecția fizică nemijlocită (legate cu coajă udă de copac?).
Ne‐am apropiat, poate, cu un pas, de un modus operandi care ar explica existența unor valuri cu miez
ars. Problema nu a dispărut de pe agenda arheologilor, situația fiind de natură să intrige, desigur.
Vlad Zirra a reluat recent (2011) dosarul, în baza unor obiective militare din Oltenia, de la începutul
La Tène, de această dată punctul de vedere fiind net exprimat, de la început, în favoarea ipotezei de
lucru a unor amenajări în care focul este demiurg (Zirra 2011, 344). Principalele materiale de
construcție folosite sunt cărămizi arse, folosite pentru ridicarea paramenților, şi argilă arsă inform,
folosită ca umplutură de emplecton (ibidem). Ar fi util, acum, să înțelegem diferențele dintre mediul
de câmpie, în care sunt semnalate astfel de fortificații de epocă La Tène, în care argila şi lemnul de foc
sunt singurele resurse generoase, şi situația de la Ponorici, în care principalul material de construcții
oltean, lutul, este practic absent. Experiența lumii romane, de pildă, demonstrează că nu se foloseşte
cărămida decât atunci când piatra este absentă79; or, la munte piatra se găseşte din abundență. Aici nu
se găseşte lut, dar, surprinzător, soluția cu solul de pădure ars pare cel puțin la fel de reuşită. În fine,

Pentru a da doar un exemplu, pe care probabil toată lumea îl cunoaşte: forturile romane din cărămidă se
găsesc, pe Limes Transalutanus, doar la sud de râul Argeş (Urlueni, Săpata de Jos; v. Teodor 2013, 16), adică în
plină câmpie, în timp ce la nord de Argeş se ridică cetăți de piatră (Jidova şi Râşnov).

79
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ar mai fi de remarcat că cele 4 exemple oferite de Zirra, la nivelul aceleiaşi epoci istorice (chiar dacă cu
300 de ani înainte de Ponorici), într‐un areal proxim, arată genul de tradiții care au putut fi exploatate
pe Platforma Luncani, atunci când s‐a pus problema suplimentării capacității defensive a cetăților
dacice de tradiție elenistică cu apărare liniară „de câmp”, pentru care, în zona acestor munți, nu există
tradiții sau practici care să poată fi listate.
Generația mai recentă de arheologi, mai ales acea parte cu mai puține goluri în pregătirea tehnică, a
repus problema valurilor arse pe agenda priorităților, aşa cum am avut foarte recent ocazia de a
vedea, la un simpozion dedicat valurilor de limes, în iunie 2013, organizat de Muzeul Brăilei, unde
Dan Ştefan a prezentat o lucrare dedicată problemei valurilor arse, suspectând, de asemenea, că ar fi
vorba despre arderi tehnologice, nu despre rezultatul unor incendieri cu scop agresiv.
Cele câteva probe analizate sunt prezentate sumar în Tabelul 2.

Tabelul 2. Probe de materiale de la Ponorici
Proba

Descrierea
•
•

probă de sol din spatele redutei 1
densitate nedeterminată, datorită stării pulverulente (are
însă o densitate tipică, la „manual”, de 1,8 g/cm3, atunci
când este relativ compactat)

•

lipitură de argilă, arsă in situ, găsită pe val, lângă
debleul CFF; urme de scândură, față pe care s‐a produs
incendiul şi colorarea oxidantă
densitate relativă80 = 1.73 g/cm3
duritate foarte mare (a fost necesar ciocanul pentru
spargere), asimilând materialul categoriei generice
„ceramică”
porozitate aparentă81 = 11%

Fotografia (scara 1:1)

1

•
•

2

•

Densitatea s‐a calculat prin scufundarea într‐un cilindru gradat (50 ml) şi consemnarea lichidului dislocuit,
cunoscând greutatea probei (probele mari au fost sparte pentru a intra în cilindrul care are un diametru de cca 3
cm). Greutatea s‐a măsurat pe un cântar cu eroare de 0,001 g (Mettler Toledo PR1203).
80

Porozitatea s‐a măsurat prin cântărirea înainte şi după scufundarea în apă, timp de trei minute; proba a fost
uscată superficial (cu un şervețel absorbant), apoi recântărită. Porozitatea este exprimată volumetric (nu s‐a ținut
cont de diferența de densitate între apă şi probă). Testele ale căror date sunt folosite în acest tabel au fost
realizate la MNIR, în laboratorul Romanit.
81
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•
•
3

•

4
•
•
•

•
•
•

5

•

11

•
•

•
•

12
•
•
•

82

probă de calcar, fragment tipic (specia foarte albă),
frecvent troianului
densitate = 2.78 g/cm3 (față de 2,7, aşa cum apare în
tabelele uzuale82, dar diferența este în marja de eroare)

compozit („ponorici”) recoltat în zona tronsonului 1
(unde s‐a realizat secțiunea topografică); fragment tipic,
cu predominarea unei mase de sol ars la roşu, înglobând
granule de calcar calcinat
densitate relativă = 1,83 g/cm3
porozitate aparentă = 3,9%
lipitură de lut, destul de compactă, dar nearsă (probabil
material adus, fiindcă nu seamănă cu proba de sol);
aspect prăfos (se ia pe deget la manipulare)
densitate relativă = 1,71 g/cm3
friabil (se rupe între degete cu uşurință)
porozitatea nu s‐a măsurat, datorită friabilității

fragment mare de compozit (vest de reduta 1), cu
predominarea granulelor de calcar calcinat; extrem de
dur, culoarea predominant cenuşie sugerează o
temperatură apropiată de vitrificare, cât şi un proces
relativ lipsit de oxigen
densitate relativă = 1,80 g/cm3
duritate mare, proba fiind spartă cu ciocanul (a rezistat
tentativei de rupere cu patentul), pentru a separa
fragmentul de sub 3 cm grosime
porozitate aparentă = 19%
fragment mare de compozit (vest de reduta 1), cu o
compoziție relativ uniformă procentual între fragmente
de sol ars şi fragmente de calcar parțial calcinat;
granularitatea pământului ars (a se compara cu proba 1)
sugerează că materialul a fost aruncat în timpul
combustiei, fără frământare/ prelucrare anterioară
densitate relativă = 1,79 g/cm3
foarte dură, de spart cu ciocanul (tentativa făcută cu
patentul a eşuat)
porozitate aparentă = 19%

Vezi de pildă http://christianferoviarul.blogspot.ro/2009/02/densitatea‐celor‐mai‐uzuale‐materiale.html.
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•

•
•
•

13

considerată inițial o probă de lipitură arsă (recoltată din
spatele redutei 3), a fost re‐evaluată în laborator ca fiind
o bucată atipică de compozit, fără urme vizibile de
calcar
densitate relativă = 2,34 g/cm3 (nu poate fi explicată)83;
aspect foarte dens, probabil prelucrat
porozitate aparentă = 18,2% (în ciuda densității mari şi a
aparenței de mono‐bloc, fără mulți pori vizibili
macroscopic)

Probele au fost supuse testului XRF, cu un aparat portabil, un model mai vechi84, care permite doar
detecția de la elementul 18 în sus (argon), fapt plin de consecințe, fiindcă lipsesc elemente dominante
în soluri, precum siliciul sau aluminiul. Rezultatele sunt cuprinse în tabelul 3.
Tabelul 3. Rezultate XRF (ppm)85 pentru probe de sol şi de compozit.
Ti

Mn

Fe

Pb

Rb

Sr

Zr

Ponorici 1

Proba

sol roşu

9210

nd86

59448

158

82

57

217

237

nd

3125

Ponorici 2

lipitură

5331

nd

27408

92

42

74

76

197

nd

5729

Ponorici 3

calcar

nd

nd

330

nd

nd

nd

109

nd

nd

>10000087

Ponorici 4

compozit

8292

1110

87355

186

53

99

265

240

nd

20179

Ponorici 5

lipitură
compozit alb‐
cenuşiu
compozit
roşu88

4409

241

23155

48

30

55

93

469

26676

15034

nd

584

6597

35

nd

nd

30

19

nd

>100000

4785

1293

38075

119

51

51

106

131

nd

>100000

Ponorici 11
Ponorici 12

descriere

Zn

K

Ca

În context local. Altfel, densitatea cărămizilor romane – analoage ca aspect şi duritate – poate varia foarte mult.
Variația vine din calitatea argilelor şi din tehnologia de fabricație, cele mai bune fiind realizate din argile fine
(precum proba 13) arse la temperaturi foarte mari. Diferențele, exprimate de obicei cu unități de măsură ale
rezistenței, pot varia de la 2000 la 7000 de livre la un inch pătrat (Darvill, McWhirr, 1984, 251), adică putând
suporta presiuni de la 354 la 1241 kg la cm2. Cărămizile de calitate au o rată de absorbție a apei (adică o
porozitate) în jur de 8%. Neavând instalații de măsurare a rezistenței (deloc simple sau uşor de improvizat) a
trebuit să ne mulțumim cu testul de porozitate.
83

Fluorescență de raze X tip InnovX Systems Alpha Series, cu anticatod din W, dioda SiPIN cu răcire prin efect
Peltier. Parametrii de lucru: tensiune 35 kV, intensitate 6 microA, timp de achiziție 60 secunde.

84

Rezultate furnizate de Migdonia Georgescu, de la Centrul Național de Cercetare şi Investigații Fizico‐Chimice
şi Biologice al Muzeului Național de Istorie. Cifrele exprimă părți per milion (ppm), echivalența cea mai
inteligibilă fiind de 10000 ppm = 1%.
85

Există o limită de detecție (şi una de eroare) pentru fiecare element în parte, limite pe care nu le‐am mai
transcris aici, pentru a nu face tabelul şi mai greu de citit decât este. Notația Nd (nedetectat) spune deci nu că
elementul respectiv este absent, ci că el nu a fost depistat.
86

Aparatul nu poate „număra” elemente prezente în compoziție în proporție mai mare de 10%. În cazul
calcarului, care este un calcit (CaCO3), calciul reprezintă aproximativ 40% din masa atomică.

87
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Ponorici 12

compozit alb
lipitură (f.
dură)

1821

261

2917

57

31

nd

33

nd

nd

>100000

6724

541

27412

80

44

118

142

227

12196

9447

Piteşti 1

sol roşu

5563

151

36617

64

25

94

73

226

nd

4407

Piteşti 2

sol brun

8416

1015

34159

76

36

92

97

374

nd

4606

Dobrogea

argile, medie
6

4648

382

18652

49

20

61

149

268

7641

30298

Ponorici 13

În tabelul 3 sunt aduse şi probe din alte părți ale țării, pentru a avea o idee a specificității materialelor
de la Ponorici; astfel – sunt două probe de sol de pe linia Limesului transalutan, de la sud de Piteşti,
una din zona de fundație a valului (un sol roşiatic, destul de atipic), a doua – un sol obişnuit de
câmpie, cu o componentă organică bine reprezentată89. Din Dobrogea am adus, pentru simplitate,
media a şase probe de argilă, din toată provincia.
Tabelul de mai sus nu poate lumina de o manieră convingătoare situația probelor. Există totuşi câteva
situații care pot fi remarcate. Astfel, titanul se asociază solurilor organice (precum Ponorici 1, Piteşti
2), fiind slab prezent în argile sau în compozitul dominat de calciu. Interesantă este şi distribuția
fierului, fiindcă exista, din start, prezumția că solul din Platforma Luncani este unul bogat în fier
(87000 de părți la milion înseamnă aproape 9%!)90. Variația locală este totuşi foarte importantă, de la
2,7% la 8,7%, media fiind mult peste probele de la Piteşti şi de câteva ori peste cele din Dobrogea.
Interesantă este şi variația calciului, nivelurile normale în solul local părând a oscila între 0,3‐0,6%; din
contră, existența lui în proporție de 1,5%, în proba 5, întăreşte prezumția inițială că acela nu este un sol
local, ci adus, aspectul fiind destul de asemănător unei argile.
Foarte importante sunt cifrele de calciu depistat în cele două sub‐probe ale probei 12. Dacă existența
unui procent de peste 10% calciu, în cazul probei albe, este normală, repetarea ei în cazul probei roşii
subliniază ideea că suntem în prezența unui material compozit. Situația de pe coloana Fe indică şi
diferența de origine a celor două sub‐probe 12 (primul cu o dominantă de sol de pădure, a doua – un
amestec în care varul predomină), comparațiile cu proba de calcar (3) şi cu proba de sol (1) fiind
instructive. De asemenea, disparitățile dintre probele diferite de compozit (4, 11 şi 12) arată o mare
variație, observabilă şi cu ochiul liber. Diferența dintre ele este foarte bine exprimată şi de diferența de

Aparatul este unul de difuzie, respectiv citeşte elementele chimice aflate în perimetrul unui centimetru pătrat;
din proba 12 au fost desprinse pentru analiză o granulă roşiatică şi, separat, un bloc de material albicios, fiind
măsurate separat.
88

Din nefericire, nici componenta organică nu poate fi pusă aici în evidență, lipsind elementele cheie oxigen (16)
şi carbon (12). Observația este valabilă şi pentru proba 1 de la Ponorici, care este un sol de pădure (nu argilă!),
deci organic.
89

În baza hărților geologice existente, solul bogat în Fe este asociat doar cu nişte strate de gresii şi argile roşii din
jurul Pietrei Roşii; restul platformei Luncanilor este carbonatică, deci procentul de fier este relativ şi datorat,
zonal, cel mult unor soluri reziduale. Nuanța este importantă şi o datorăm Valentinei Cetean, ceea ce avertizează
că, într‐un viitor proxim, va fi necesară prelevarea sistematică de soluri, mai ales în zona troianului, pentru a
proba ipoteza procentajului ridicat de Fe.
90
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porozitate: 3,9% pentru proba 4 (care este aproape complet roşie şi are aspect compact) şi 19% pentru
proba 12 (care este mixtă, cu o fragmentare foarte mare a structurii). Aceste diferențe se datorează,
neîndoielnic, diferențelor de durată şi intensitate a arderii, de mărimea fragmentelor de sol sau de
calcar, cât şi de eventuala lor compactare, sub greutate, în timpul răcirii.
Interesantă este comparația între datele probei 12 (partea albă) şi proba 11, care seamănă cu 12, dar
este un alb‐gri (spre vinețiu), nuanță care ar putea fi datorată unei arderi în condiții de relativă lipsă
de oxigen, sau/ şi a prezenței cenuşii, respectiv a deşeului de combustie; la proba 11 nu au fost
depistate titanul, plumbul şi rubidiul, caracteristici pe care le împarte cu proba de calcar (3). Proporția
de calcar (calcinat) pare, în proba 11, cea mai mare dintre probele compozite, fie şi doar deducând
acest lucru din absența elementelor în mod obişnuit prezente în sol.
Datele afişate pentru proba 13 confirmă prezumția secundă, că este un chirpic ars foarte puternic, nu
un compozit (sau nu unul tipic), chiar dacă duritatea pare nefiresc de mare pentru un produs
tradițional de ceramică.
Pentru a înțelege mai bine semnificațiile unor cifre disipate în tabelul 2 (supra), le‐am cules separat,
comparând datele cu un lot de materiale romane târzii din Dobrogea (alese aleator, dintr‐o colecție
mult mai mare), pe care le‐am supus aceleiaşi proceduri de determinare a porozității şi densității.
Datele comparative sunt cuprinse în tabelul 4.
Tabelul 4. Date comparative de porozitate şi densitate
ale unor materiale arse de la Ponorici şi din Dobrogea romană
Identitate probă

natură

porozitate

densitate

Ponorici 2

chirpic ars

11.02%

1.729

Ponorici 4

compozit

3.92%

1.829

Ponorici 11

compozit alb

28.68%

1.804

Ponorici 12

compozit

19.04%

1.790

Ponorici 13

lipitură arsă

18.22%

2.324

Argamum 40

olană

13.43%

2.217

Argamum 43

cărămidă

15.33%

2.162

Ulmetum 56

țiglă

19.31%

2.259

Ulmetum 60

cărămidă

7.57%

1.910

Capidava 73

cărămidă

14.21%

2.491

Comparația este ilustrativă pentru diferența dintre o civilizație cu standarde şi cu rețete clare de
fabricație, patru probe din cinci având date similare, deşi sunt luate din trei situri distincte şi au varii
datări de‐a lungul epocii romane târzii. Cărămida de la Ulmetum, adică proba izolată, este însă şi
singura care, după standarde stabilite în zilele noastre, reprezintă o cărămidă romană de calitate,
respectiv o porozitate în jur de 8% (Darvill, McWhirr, 1984, 251), celelalte fiind mai degrabă o
producție de valoare medie, de uz curent. Densitatea este dependentă nu numai de materialele alese
pentru amestec, dar mai ales de calitatea sortării şi de prepararea atentă şi îndelungată a amestecului
înainte de turnarea în forme (sau lăsarea la „dospire”, peste iarnă). Proba 13 de la Ponorici are o
81
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densitate mare, ca urmarea a faptului că materialul a fost grijuliu plămădit, înainte de a fi pus pe o
construcție, ca izolator (?); calitatea relativ scăzută a sortării face însă ca porozitatea să fie relativ mare.
Compozitul de Ponorici, de cele mai multe ori, nu are deloc aspect compact, porozitatea fiind evidentă
cu ochiul liber; paradoxal, duritatea acestor probe este superioară probelor comparative romane,
chestiune care va trebui studiată în viitor în laboratoare specializate. Deoarece temperatura obişnuită
în cuptoarele romane pentru materiale de construcții era şi ea mare, spre 900o (Özkaya, Böke 2009,
997), secretul durității ponoriciului ar trebui căutat în altă parte, poate în combinația de sol cu var
(care este un liant), la temperaturi mari, producând o „împietrire” a compozitului. Pe de altă parte,
diferențele foarte mari, atât de aspect, cât şi de porozitate şi densitate, demonstrează că linia
„tehnologică” de la Ponorici era mai mult o improvizație, decât o „rețetă”.

Figura 55. Difractogramă a probei 12 de la Ponorici, calificată drept „mortar de var cu mult nisip”.
Probele au fost analizate şi pe difractometru91, fără a primi însă o confirmare a procesului de
calcinare92. Una dintre aceste analize, a probei 12 (figura 55), arată perfect sinonim unei probe de
mortar (fiind clasificată ca atare de analist), dovadă că, cel puțin în anumite cazuri, în combinație au

Difractometru de raze X tip INEL Equinox 2000, cu anticatod din Co, cu detector curb, fără goniometru.
Parametrii de lucru: tensiune 30 kV, intensitate 30 mA, timp de achiziție 400 secunde.
91

Rezultatele au fost furnizate de Gheorghe Niculescu, fizician la MNIR, căruia îi mulțumim. Am discutat
desigur problema absenței unei dovezi a calcinării. La temperaturi de peste 840o, calcitul (CaCO3) – deci calcarul
– se descompune în oxid de calciu (var) şi bioxid de carbon; oxidul de calciu însă lipseşte din spectru. O posibilă
explicație, pe care o datorăm aceluiaşi Geo Niculescu, este că, în prezența aerului (atmosferic, dar şi a oxigenului
din apa de infiltrație), în timp îndelungat (precum două milenii) se poate produce recombinarea calcitului.
Desigur, noi am luat aceste probe de la suprafață, zonă expusă umezelii, dar şi contactului cu oxigenul
atmosferic. La fel de adevărat, aşa cum testele de laborator au demonstrat, materialul este poros, permeabil, dar
puțin sensibil la umezeală, aşa încât ar putea exista condițiile recombinării chimice a calcitului.
92
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intrat şi gresii (?)93, cele cărora li se poate atribui aportul de nisip (altfel absent în zonă!). Sinonimia cu
mortarul de bună calitate, dur şi relativ hidrofug, este una de reținut.
O altă probă, notată nr. 1494, a fost analizată petrografic, prin realizarea mai multor secțiuni subțiri şi
studiu microscopic. Atât aspectul macroscopic (figura 56), cât şi descrierea furnizată de analist,
apropie proba 14 de proba 12. Astfel, materialul este unul compozit, respectiv alcătuit dintr‐un
amestec de minerale/ roci de compoziții diferite, consolidate împreună prin operațiuni care au
implicat şi procese termice. Fragmentele analizate au o structură uşor poroasă, consecință probabilă a
pierderii apei de compoziție prin căldură, cu schimbarea structurii inițiale. Culorile dominante sunt
roşcat‐cărămiziu, roz‐cenuşiu, crem‐gălbui şi alb (impur), cu numeroase treceri între ele (v. fig. 56 b).
La suprafață apar goluri şi – mai rar – fisuri deschise, majoritatea la contactul dintre diferitele tipuri de
roci/ minerale. Apar numeroase înglobări de material distinct, fie de material ceramic dur în
materialul carbonatic prelucrat (i.e. calcar calcinat), fie material carbonatic în masa argilei arse,
incluzând granule de cuarț şi/ sau feldpat. Densitatea este apreciată ca fiind redusă (sub densitatea
materialelor de bază), dar duritatea este foarte mare.

Figura 56 – Proba 14, compozit („ponorici”). Fotografie macroscopică
şi vedere microscopică a secțiunii subțiri (lumină polarizată refractată , diametrul 1.5 mm).

Desigur, nisipul este o componentă obişnuită a practic oricărui sol. Curios, în acest caz, este că cuarțul şi
feldspatul nu au fost identificate şi în alte probe. Diferența notabilă dintre rezultatele acestei probe şi celelalte, în
care nisipul este absent (?), ne‐au făcut să ne gândim la intruziunea unor gresii, dar este doar o posibilitate.
Proba 14, despre care vorbim mai jos, care a făcut obiectul analizei petrografice, conține de asemenea silicate,
după cum ne‐a asigurat analistul. Întâmplător sau nu, cele două probe, 12 şi 14, sunt foarte asemănătoare.
93

Proba a fost recoltată în zona tronsonului 1, la vest de reduta 1. Analiza petrografică a fost performată de dr.
Valentina Cetean de la Prospecțiuni S.A. Bucureşti, căreia îi mulțumim. Domnia sa ne‐a furnizat un material
documentar mult mai vast, din care noi prezentăm aici o selecție ilustrativă, păstrând material pentru un articol
de specialitate, într‐o revistă de arheometrie.
94
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Fragmente din probele 11 şi 12 au ajuns la Dan Ştefan, pentru realizarea unor măsurători de
susceptibilitate magnetică95. În esență, probele au fost desfăcute în componentele distincte
macroscopic, în căutarea unor particule feruginoase rezultate din încălzirea la temperaturi mari a
oxidului de fier din compoziția solului. Rezultatele comunicate sumar au constituit o surpriză de
proporții: nici o particulă investigată nu a fost supusă unei încălziri la peste 800o C, magnetismul
măsurat indicând nu s‐au produs transformările fizice aşteptate la o asemenea temperatură; mai rău,
pentru unele particule există dubii că ar fi fost supuse unei temperaturi superioare pragului de 600o.
Rezultatele anunțate de Dan Ştefan, deşi vin în flagrantă contradicție cu expertiza petrografică, nu pot
fi considerate ca definitive, cel puțin până la confirmarea în scris, de către autor, a datelor concrete de
experiment şi a interpretării lor. De asemenea, ar fi recomandabilă efectuarea unor experimente de
încălzire controlată, în cuptoare de laborator, ceea ce, deocamdată, nu s‐a întâmplat, aceasta fiind
singura procedură care asigură conexiunea certă între temperatura de expunere şi proprietățile
concrete ale materialelor studiate. Din nefericire, la acest moment, deşi beneficiem de un cuptor, nu
avem prelevate suficiente probe de sol, în cantitățile necesare, pentru organizarea acestui experiment.
Una dintre explicațiile posibile pentru rezultatele contradictorii a fost oferită de dr. Valentina Cetean,
care ne‐a adus aminte un fapt pe care cu toții ni‐l aducem aminte, din şcoală, şi anume că piatra de
calcar este un fondant binecunoscut în industria metalurgică, adăugat minereului tocmai pentru a
scade temperatura de topire. Dar cât de mult poate să scadă temperatura de topire a componentelor
materiei prime folosite, respectiv solul de pădure, pentru ca cele două materii prime de bază – solul şi
piatra de calcar – să fie „consolidate împreună prin procese termice”, producând „înglobări de
material distinct”? Doar experimentele viitoare vor putea demonstra.
*
În partea finală a acestei secțiuni vom prezenta alte preocupări din spectrul arheometriei, legate de
materiale care au ajuns în atenția noastră, ca urmare a perieghezei în zona Ponorici‐Chiciura.
Prezentarea acestor aspecte va însă una pur informativă şi foarte rezumativă, din considerente
independente de voința noastră.
Ne‐au parvenit, prin bunăvoința lui Eugen Iaroslavschi, analize micro‐XRF realizate la Universitatea
Tehnică din Cluj‐Napoca, pentru două artefacte de fier găsite în zona de referință, o nicovală din zona
Piatra Roşie şi ranga găsită de noi la troian, precum şi pentru trei zguri din zona Valea Seacă. Având
în vedere că aceste analize sunt în curs de pregătire pentru publicare, vom face aici doar câteva
considerații minimale.
Comparația directă a celor două artefacte de fier (nicovala şi ranga) poate eventual sugera că provin
dintr‐o experiență metalurgică distinctă. Aşa cum aminteam şi mai devreme, ranga a fost găsită la
suprafață, ceea ce ar explica, eventual, contaminarea mult mai redusă (sau aproape nulă) cu elemente
chimice tipice solului (siliciu şi aluminiu), problema fiind că nu ştim câtă vreme a stat obiectul la
suprafața solului, şi cu atât mai puțin de unde a fost dezgropat. Rugina groasă de pe obiect exclude

Rezultatele preliminare au fost comunicate telefonic, spre finalul lunii septembrie. Din nefericire, de atunci
până la scrierea acestei note, la finalul lunii noiembrie 2013, nu am primit şi o notă scrisă despre experiment.
Rezultatele sunt prea interesante ca să fie trecute sub tăcere, aşa încât trebuie să riscăm, aici, să reproducem doar
un rezumat foarte sumar, posibil cu greşeli tehnice.
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originea foarte recentă96, iar modul artizanal de producție exclude originea industrială, fie şi mai
veche; nu poate fi exclusă însă o manufactură „rurală”, un atelier de fierărie de origine epocă
industrială. Datorită utilității limitate a uneltei (dislocarea rocilor), ea nu poate fi pusă în legătură, în
zonă, decât fie cu construcția căii ferate înguste (cu unelte artizanale?!), la începutul sec. XX, fie cu
construcția troianului, în antichitate. Reamintim, totuşi, că obiectul a fost găsit în spatele troianului şi
nu lângă amenajarea austriacă, aflată la o distanță de cca 200 spre sud, dar şi 57 de metri altitudine
mai jos. Sperăm că publicarea detaliată a rezultatelor, cât şi eventuala implicare a unor specialişti în
arheometalurgia fierului (care, la acest moment, lipsesc în România), vor putea da explicații mai bune
decât cele pe care le‐am putea oferi noi, cu priceperea noastră limitată în materie.
Din Valea Seacă au fost recuperate trei fragmente de zgură, din care două din complexul circular 2, de
la suprafață, iar un al treilea dintr‐o poziție aflată la 75 SE de complexul circular 1, din iarbă, fără o
aparentă legătură cu un complex arheologic. Trebuie spus, din capul locului, că obiectele sunt foarte
uşoare, în ciuda aspectului lor tipic de zgură, cât şi a durității corespunzătoare, fiind cert produsul
unei arderi la temperaturi mari. Acestor observații li se adaugă acum analiza elementală, care a relevat
că conținutul de fier al probelor este mult mai mic decât al probei de sol (aceasta din urmă însă
culeasă pe Dealul Mesteacănului, nu la fața locului). S‐a exprimat opinia că acest lucru ar trebui să
excludă prelucrarea minerului de fier, dar şi acest lucru este discutabil, fiindcă subprodusele acelei
activități sunt, la rândul lor de foarte multe feluri, unele „faze” de transformare, precum cea numită
leucit, având o compoziție cu foarte puțin fier97.
Oricum ar fi, acele două complexe circulare reprezintă obiective eligibile pentru o săpătură rapidă şi
clarificatoare, decuparea unui sfert putând produce probele necesare pentru specificarea activității
pentru care au fost folosite, cât şi, foarte probabil, probe databile C14. Un lucru ar mai fi de spus:
analiza celor trei fragmente de zgură, inclusiv cea găsită la distanță mai mare, sunt suficient de
asemănătoare pentru a putea fi atribuite aceleiaşi activități meşteşugăreşti98, constituindu‐se într‐o
invitație de a cerceta tot perimetrul înconjurător cu mare atenție.
Un ultim aspect pe care îl aducem în discuție este datarea probei de cărbune recoltate din bocşa aflată
pe versantul nordic al Dealului Mesteacănului. Aşa cum am mai precizat, am suspectat în primul rând
activitatea febrilă a austriecilor, legată de asigurarea carburantului necesar uzinelor metalurgice de la
Hunedoara. Proba a ajuns, încă de la sfârşitul lunii iunie la IFIN, în vederea datării C14 cu noua
facilitate finalizată acolo în prima parte a acestui an. Am precizat colegilor de la IFIN că proba poate
avea, alternativ, două datări foarte diferite, respectiv la pragul veacurilor XIX‐XX (datarea exactă ar fi
ceva mai târzie, de fapt, înainte de primul râzboi mondial), sau una mult mai veche, la nivelul
antichității; am specificat şi faptul că prima datare este mult mai plauzibilă.

Neff et al. 2007, în special 77, indicând faptul că grosimea acumulată a ruginii este de maximum 4 micrometri
pe an, cu referire însă la obiecte care au stat în subsol. Nu am găsit referințe la obiecte care au stat la suprafață şi,
oricum, nu cunoaştem durata. Intuitiv, obiectele supuse averselor pot să pară mai „curate” decât cele îngropate,
fiindcă stratul superficial de rugină se pierde; nu avem însă nici o idee asupra proporției de material pierdut
prin coroziune.
96

Fells, 1983, vol. 2, Anexe, pagini nenumerotate în original, 220 pe fişierul digital (disponibil pe Internet);
calculând prezența fierului în probele respective, este între 1 şi 6% (vezi şi pagina anterioară pentru formulele
chimice necesare calculului).
97

98

Prezența potasiului, între 1 şi 2%, asigură asupra întrebuințării unui foc de lemne (Fells, 1983, passim).
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Un prim răspuns l‐am primit în 5 septembrie 2013, de la dr. Corina Anca Simion (şeful laboratorului
de chimie a Tandetron 1MV), propunând, spre marea noastră uimire, datarea de 1788 ± 179 ani BP,
necalibrată, adică în jurul anului 225 d. Chr. În scrisoarea primită se menționează că s‐a folosit metoda
obținerii carbonului total din probă, fără prelucrare chimică, şi că datorită metodei de lucru datarea ar
trebui să fie interpretată ca „nu mai mică de cca 1800 BP”. În aceeaşi notă se menționează că
rezultatele nu pot fi considerate definitive, impunându‐se reluarea măsurătorilor şi pe PSC, şi pe
AMS, pentru comparația rezultatelor.
Din nefericire, a urmat o avarie, fiind necesară înlocuirea unor piese vitale, din import, iar după
remedierea acesteia a urmat un eveniment similar, fiind imposibil de precizat, la 26 noiembrie, asupra
momentului când s‐ar putea furniza un rezultat final. Am hotărât, la acel moment, că nu are rost să
amânăm publicarea mai mult decât deja se întâmplase – aproape trei luni. La urma urmei, ceea ce
solicitasem noi fusese doar datarea probei drept „modernă” sau „antică”, părând exclusă o altă
posibilă datare.
Pentru a concluziona, nu avem motive de a considera datarea propusă de IFIN, după primele teste, ca
definitivă, însă datarea ei la începutul secolului XX pare acum exclusă. Trebuie spus că acest mic
detaliu – datarea cărbunelui de la bocşă – va schimba multe în abordarea subiectului despre troianul
de la Ponorici, fiindcă deschide calea unor noi interpretări tehnologice a construcției valului.
Întrebuințarea mangalului, în loc de lemn, pentru realizarea compozitului numit de noi „ponorici”
explică mai multe lucruri, între care: faptul că Daicoviciu a văzut doar urme mici de lemn ars;
utilizarea mangalului simplifică mult chestiunea tirajului, în rugul pe care s‐au amalgamat solul şi
calcarul, fiindcă mangalul arde şi în relativa absență a aerului; explică culoarea cenuşie a unor probe,
fiindcă acest combustibil arde complet, lăsând în urmă doar cenuşa.
*
Aceste măsurători şi considerații nu se doresc concluzive, ci ar trebui să fie doar un început de drum.
Oricât de bine ar fi fost lucrate aceste probe, indiferent cu câte metode, sau cu ce pricepere, faptul că
sunt luate de la suprafață le scade dramatic puterea explicativă. Pentru a face o tentativă cu şanse de
succes, în explicația metodei, a tehnicilor care au produs acel compozit, este obligatorie o secțiune
arheologică, astfel încât poziția probelor pe profil să fie indicativă şi să uşureze explicația. Ceea ce am
realizat noi, cu această ocazie, a fost doar o estimare a problemelor pe care zona le ridică, în primul
rând cele care se leagă de troian, care a fost obiectivul principal; sperăm să fi înțeles mai bine, astfel,
ceea ce ar trebui făcut la momentul următor, inclusiv modul de recoltare a probelor, care este
fundamental pentru orice experiment reuşit.
14. Câteva concluzii şi multe probleme
Vom începe concluziile noastre cu nişte tabele cu valoare, să zicem, contabilă, necesare unor
considerații ulterioare, referitoare la logistica obiectivului.
În tabelul 5 (infra) sunt însumate tronsoanele cu apărarea orientată spre sud, presupuse a coopera la
acelaşi plan tactic. La această listă ar trebui adăugate turnurile de observație, care nu sunt lucrări
liniare, şi a căror dimensiune nu poate fi precizată fără săpătură; este vorba despre turnurile găsite la
baza separatorului 1, la vârful redutei 1, dar şi cel aflat la NV de reduta 4. Ele ar putea fi, desigur, mai
multe.
86

ESTuar| nr. 2, decembrie 2013

LUNCANI (II)

Tabelul 5. Lucrări liniare de fortificare
de la Ponorici, lucrări orientate spre sud
Troian,
tronson

metri

T.1

270

T.2

redute

metri

separa‐
toare

metri

terase
luptă

metri

R.1

159

T.1

252

T.1

159

586

R.2

231

T.2

190

T.2

158

T.3

315

R.3

65

T.3

475

T.3

215

T.4

355

R.4

105

T.4

567

T.4

436

T.5

308

R.5

35

T.5

0

T.5

0

total

1834

total

595

total

1484

total

968

ext.

TOTAL
GENERAL

5548

La acestea, se adaugă lucrările orientate spre nord, respectiv tronsonul 6 (349 m), tronsonul 7 (122 m)
şi suma laturilor fortului de la Vârful Poienii (101 m, v. fig. 30), respectiv 572 m.
La cele de mai sus se adaugă lucrările liniare de la baza Chiciurii, care, prin orientare, se subsumează
planului de apărare spre sud, respectiv 178 m pe sectorul oriental, 190 m pe sectorul central şi 135 m
pe sectorul occidental.
Dimensiunea liniară a fortificațiilor reprezintă o primă estimare importantă, dar şi mai interesant ar fi
să avem o estimare a volumului de muncă, ceea ce încercăm în tabelul 6.
Tabelul 6. Estimare a cubajului necesar lucrărilor liniare
categorie

tronsoanele 1‐5
terase de luptă
separatoare
tronsonul 6
tronsonul 7
fortul
Chiciura
TOTAL

descriere

săparea tranşeului de ardere; incendierea
controlată; săparea şanțului de împrumut;
ridicarea palisadei duble;
amenajarea terasei (prin dislocare de rocă);
construcția palisadei simple
construcția palisadei duble; mutarea masei de
rocă necesară pentru acoperirea infrastructurii
palisadă simplă
palisadă simplă cu val
palisadă simplă cu val
şanț de împrumut; zid de piatră cu palisadă

lungime de
referință

cubaj estimat
la metru
liniar

estimare
totală
(m3)

1834

10,1

18523

968

7,4

7163

1484

3,6

5342

349
122
101
503

1,7
2,4
2,4
5

593
293
242
2515
34671

Câteva precizări sunt necesare asupra metodologiei de calcul a cubajului. Dislocarea rocii din şanțul
de împrumut şi punerea lui în operă (pe troian, de pildă), nu a fost considerat cubaj dublu (dislocare +
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punere în operă), ci simplu (doar valoarea calculată a dislocării). S‐a exceptat situația de la terase
(dislocare) şi separatoare (punerea în operă), fiindcă în acest caz masa de rocă trebuia şi transportată
mai multe zeci de metri, când nu mai mult.
Făcând calcule asupra necesarului de muncă şi pornind de la prezumția foarte optimistă că un dac
foarte voinic putea disloca un metru cub de stâncă pe zi şi să pună piatra în operă (inclusiv lucrările
de tâmplărie), pentru amenajarea ansamblului tactic orientat spre sud au fost necesare aproape 34000
de zile de muncă. La acestea sunt însă de adăugat multe altele: tăierea copacilor necesari lucrărilor de
tâmplărie (infrastructura şi suprastructura palisadelor), pregătirea lemnelor (dulgheria) pentru
punerea în operă, asigurarea necesarului de apă şi alimente. Cel din urmă fapt este în mod particular
interesant, fiindcă vizează şi perioada post‐construcție, respectiv perioada de campanie militară.
Presupunând că procurarea şi prelucrarea masei lemnoase reprezenta o sarcină echivalentă cu
jumătate din cea necesară la ridicarea propriu‐zisă a fortificației liniare, adăugăm un plus de 17000 de
zile de muncă, deci un total de 51000 de zile de muncă. Pentru că, foarte probabil, lucrarea a fost
planificată şi executată într‐un singur sezon, care nu este acolo mai lung de 6 luni, forța de muncă
necesară doar la ridicarea fortificației a fost de 8500 de oameni.
Asigurarea apei şi alimentelor pentru 8500 de oameni care fac o muncă grea nu poate fi decât o
problemă aproape la fel de mare ca lucrarea de construcții în sine. Estimând necesarul de lichide al
unui muncitor la 4 litri pe zi, era necesară aducerea a 34 de tone de apă (sau vin...), zi de zi. În zonă
există resurse de apă, care însă au debite foarte mici, imposibil să acopere necesarul. Făcând un
inventar rapid, de la Călian se putea lua maximum o tonă pe zi, de la Ponorici vreo două, deci grosul,
cca 30 de tone, trebuia adus de la distanțe mai mari. Cioclovina cu Apă are debit suficient de mare,
dar, deşi este foarte aproape, se află la o diferență de nivel de 300 m, iar pantele sunt ucigătoare
pentru cei care au de cărat poveri. Foarte probabil se folosea şi apă din Valea Roşie, care se află la
aproximativ 3 km, dar căile de acces sunt mult mai prietenoase. O caravană cu animale putea face
maximum două transporturi pe zi, nu din cauza lungimii drumului, ci pentru că umplerea
burdufurilor, din cursuri de apă mici, este consumatoare de timp. Conform normelor stabilite pentru
lumea romană (Tilburg 2007, 72), un măgar samarizat putea căra (pe drum..., nu pe coclauri) 70 de kg.
Erau deci necesari, zi de zi, cam 250 de măgari şi minimum 50 de însoțitori, cu condiția să lucreze
continuu.
Procurarea alimentelor, în această zonă, aflată atât de departe de şes, putea fi o problemă şi mai mare.
O caravană de alimente putea face, în cel mai bun caz, un transport la două zile (o zi dus, una întors).
Pentru cantitatea de alimente considerată, 17 tone zilnic, erau necesari 500 de măgari şi 100 de oameni.
Ne putem întreba, pe bună dreptate, dacă pe Platforma Luncani existau 750 de animale de povară...
Dacă nu – atunci situația oamenilor a fost cu mult mai amară...
Cu lucrători, cărăuşi, bucătari, felceri, vraci, fierari pentru reparat uneltele rupte, responsabili şi
planificatori militari, pe Chiciura şi Ponorici au stat, timp de 6 luni, cca 10000 de oameni... Un efort
considerabil, dacă ne gândim că cifra reprezintă, probabil, 10% dintre bărbații apți de muncă ai
regatului. Dacă punem la socoteală că acest efort – presupus de noi în intervalul de „pace” al anilor
103‐104 – se făcea în paralel cu refacerea cetăților distruse în primul război dacic, amploarea acestui
efort, dar şi determinarea de a opune rezistență imperiului, devin deosebit de evidente.
Alt set de calcule priveşte forța militară capabilă, teoretic, să țină poziția de la Ponorici. Calculând
necesarul de trupe care să țină pozițiile defensive de la Ponorici, cu norma de un om trei metri de
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meterez99, şi socotind separatoarele cu lungime dublă (au o palisadă dublă, expusă pe ambele fețe), la
o lungime de palisadă totală de 7000 m exista un necesar de cca 2300 de luptători, la care adăugăm o
rezervă de 500 de luptători (care să umple „golurile” apărute), ajungând, cu „servicii” (precum
aprovizionarea), la un minim de 3000 de oameni. Am luat în considerație, aici, doar primele cinci
tronsoane de la Ponorici, cele care opuneau inamicului rezistența efectivă. Nu am calculat trupe
staționare pe Chiciura, care are mai degrabă aspectul unei fortificații de refugiu. Barajul de la Chiciura
nu poate evita învăluirea laterală, decât spre est, şi doar dacă şi fortul din Vârful Poienii fusese
recondiționat (probabil da); sensul barajului este de a da defensivei ocazia de a se regrupa, pe
Chiciura, un deal maiestuos, cu defense naturale destul de bune, datorită dolinelor care îngustează
culoarele de atac, dar şi cu un zid gros pe latura amenințării directe. Pe Chiciura însă nu se putea face
un război static, fiindcă trupele de acolo riscau să rămână încercuite100.
Trupele romane necesare asaltului erau echivalentul unei legiuni, dar mai sigur două, având în vedere
că se expuneau pe pante fortificate, dar şi că problemele logistice ale romanilor erau chiar şi mai
dificile (distanțele de la care aduceau apa erau şi mai mari)101. Estimarea este în acest caz importantă
pentru a şti ce spații de înnoptare, dar şi eventuale poziții fortificate ale avangardei, de căutat în zona
de la sud‐vest de Ponorici. Oricum, mult invocatele probleme logistice probabil au fost decisive; oricât
de înverşunată, lupta de acolo nu putea dura mult, fiindcă, mai devreme sau mai târziu, în una din
tabere ar fi lipsit ceva esențial: apa, alimentele, „consumabilele” (de ex. săgeți şi sulițe) sau rezervele
tactice. Simplu spus, armata cu cea mai bună logistică avea prima şansă; or, în această materie nu
există dubii (bazele romane de aprovizionare apar în câteva rânduri şi pe Columnă, semn al
importanței lor în balanța victoriei).
Cu probleme logistice neobişnuit de grele se vor confrunta şi echipele de arheologi care vor dori,
vreodată, să facă în zonă mai mult decât o plimbare arheologică; or, astfel de expediții sunt absolut
necesare pentru a aprofunda detaliile. Reprezentarea cartografică pe care o putem oferi astăzi – nu
fără efort şi numeroase rectificări – este strict orientativă, în limitele deja menționate ale tehnologiei
GPS în pădure. Oricum, detaliile importante nu se vor putea vedea fără – cel puțin – înlăturarea
stratului gros de frunze de pe tronsoanele de lucru. Sunt necesare ridicări topografice propriu‐zise,
care să stabilească relațiile exacte între elementele componente ale sistemului defensiv, măcar pe un
Am luat în considerare, cu altă ocazie, criteriul de calcul de un om la 4 metri de meterez (Teodor 2013, 173),
vorbind acolo despre necesarul de pază în condiții de pace, pentru eventualitatea unei confruntări. La Ponorici
situația era de la început clară, barajul fiind pregătit pentru o luptă, nu pentru pază permanentă. Având în
vedere valoarea adversarului aşteptat, densitatea asigurată pe meterez trebuie să fi fost mai bună de un om la 4
metri. Oricum, esența problemei nu stă aici în întrebarea dacă optimul de luptă este de un om la 3 sau 4 metri, ci
în capacitatea de a astupa golurile create de pierderi; or – mărimea rezervelor nu poate fi inferată în nici un fel.
„Optimul” se deduce din chiar geometria corpului uman, cu brațele la orizontală, deci spațiul necesar unor
mişcări de luptă, fără ca apărătorii să se jeneze reciproc. Pe de altă parte, aglomerarea inutilă a liniei de luptă ar
produce mai multe pierderi, datorită proiectilelor aruncate de adversar, lucru pe care, neîndoielnic, îl ştia oricare
luptător cu experiență.
99

Evident, nu am pierdut ocazia de a urca pe Chiciura. Deşi monticolul se pretează perfect la amenajare, având
pante circulabile, nu am găsit nici un semn că acest lucru s‐ar fi petrecut. Lipsa apei, în zonă, a fost desigur
responsabilă pentru nefructificarea unei aparente oportunități.
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Dan Olteanu aminteşte (2012, 568‐569) despre un izvor care s‐ar fi aflat la baza castrului de la Dealul Robului.
Dar de la un izvor nu pot să‐şi ostoiască setea 10000 de oameni şi animalele lor de povară.
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eşantion reprezentativ (de pildă pe unul dintre tronsoanele troianului). Sunt necesare expertize
geofizice complexe, cu mai multe metode de analiză, care să dea sugestii suplimentare asupra
sistemului constructiv (de ex.: cât de mult coboară arsura, în structura troianului?). În cazul în care se
planifică şi săpături de tip test, atunci echipamentul de cărat pe munte se înmulțeşte corespunzător, ca
şi nevoile de apă, alimente, necesar de curent electric; doar un transformator modest, cu rezervele de
combustibil pe cinci zile, înseamnă doi măgari de povară.
Detestatul detector de metale nu are cum lipsi din bagajele unei viitoare expediții la Ponorici, fiindcă o
săpătură‐test este destinată a da socoteală de probleme stratigrafice, eventual a procura probe de
materiale de construcție recoltate din poziții stratigrafice cunoscute; o săpătură‐test nu poate da însă
socoteală în materia distribuției armamentului pe deal. Dacă acest loc este scena unei bătălii – şi sunt
suficiente argumente pentru a crede acest lucru – atunci este unul dintre puținele locuri nederanjate în
care se pot face studii de distribuție a armamentului pierdut (proiectile în primul rând); în principiu,
vârfurile de fier s‐au înfipt în zona superficială şi ar trebui să se afle imediat sub stratul de frunze, curs
pe pantă. Distribuția acestor arme, în lungul monumentelor, poate spune, în mare parte, povestea
asediului de la Ponorici. Evident, dacă detectoriştii nu ne‐o iau înainte...
Dar detectorul de metale va fi util şi pentru clarificarea perioadei de uz a numeroaselor drumuri prin
pădure (bizar pentru un loc care, astăzi, este virtual pustiu). Dacă prezumția cea mai puternică este că
rețeaua de drumuri (ferate sau nu) a fost creată de austrieci, la începutul veacului XX, pentru
exploatarea masei lemnoase, putem suspecta, la fel de bine, că o parte dintre aceste trasee au fost
utilizate şi în epoca antică; nici nu s‐ar fi putut altfel, ținând cont că acest platou al Chiciurii se
interpune între cetatea de la Piatra Roşie şi barajul liniar de la Ponorici. De altfel, două indicii clare au
apărut în acest sens: terasa amenajată de la vest de bocşe şi barajul de lângă cota 1016, sugerând că
rutele folosite de pădurarii austrieci urmau căi practicate în antichitate (pe munte există puține
improvizații fericite, căile de comunicare fiind prestabilite natural). Departajarea acestor două tipuri
de uz nu se va putea face prin săpătură, ci prin folosirea detectoarelor de metale, după o metodologie
stabilită în prealabil. Dacă presupunem că pentru construcția sistemului defensiv de la Ponorici au
fost folosiți 10000 de oameni, timp de şase luni, nu putem presupune că aceştia nu au pierdut nimic în
acel răstimp, nu‐i aşa?
15. Un soi de epilog
Unul dintre cele mai interesante ecouri ale publicării, în aprilie a.c., a raportului de periegheză pentru
Poiana Omului şi Târsa, a fost acela că nu am cerut... autorizație. A fost o voce izolată, cel puțin până
la momentul prezent, dar o voce care ar putea exprima neclarități legale ale mai multor colegi de
breaslă. Nu plecăm de la premiza relei voințe (care nu merită dreptul de cetate într‐o lucrare
ştiințifică), ci de la premiza neînțelegerii situației.
Facem aici precizarea că am raportat tot ce era de raportat. Pentru a nu lăsa, totuşi, nici un dubiu,
menționăm că nu avem (deocamdată!) un căutător de metale, nici nu am folosit unul de împrumut,
nici nu am fost însoțiți de o misterioasă a patra persoană (cu excepția pădurarului care ne‐a condus în
pădurea de la Poiana Omului) cu un asemenea instrument. Cât despre vizitele recente, la Ponorici, am
fost însoțiți în câteva ocazii de localnici din Alun, doar în calitatea lor de cunoscători ai zonei, localnici
care nu au avut unelte de săpat şi care nu au avut alte atribuții decât cele de ghid; cât despre lopățica
de infanterie, a fost utilizată pentru… câini, sau drept scară grafică.
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Ca instrumente, am avut la noi sfoară, rulete şi truele, perii şi o... mătură cu mâner lung, cele din urmă
fiind folosite strict pentru degajarea stratului de frunze, în perimetre limitate, pentru a putea observa
monumentul propriu‐zis. Nu am găsit alte obiecte de interes arheologic decât cele menționate, iar
singurul dintre ele care merită atenție muzeografică – ranga de pietrar – a fost donată în iarna trecută
Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei.
Prezumția că am fi făcut sau găsit şi alte lucruri decât cele raportate este nedemnă, vorbind aici despre
un colectiv compus dintr‐un arheolog cu ştate vechi, care a avut responsabilitatea unor şantiere
autorizate, şi de doi doctoranzi în arheologie antică, din centre universitare de prestigiu (Cluj‐Napoca
şi Iaşi). Dacă asemenea prezumții pesimiste (şi neprincipale) funcționează, întrebarea noastră este
următoarea: şi cum garantează o autorizație că toate obiectele găsite au fost înregistrate?
Între autorizațiile care se emit, conform legislației curente, există doar următoarele soiuri: de săpătură
sistematică; de săpătură preventivă; de asistență (deci în zone fără potențial arheologic reperat); de
evaluare. Cu ani în urmă exista o autorizație pentru periegheze sistematice, iar dispariția ei
mărturiseşte că aşa ceva nu prezenta interes pentru autorități (dar pentru specialişti?); necesitatea
acordării unei autorizații de periegheză sistematică este evidentă, având în vedere că unul dintre
scopurile ei este de a recolta tot materialul arheologic din perimetrele‐țintă. Doar că la munte nu se
poate face o „periegheză sistematică”, cel puțin pentru motivul că nu există arătură, materialul de
interes arheologic nefiind vizibil sub iarbă, iar procedeele de lucru obişnuite (caroiaj, culoar de
recoltare, jaloane, etc.) sunt imposibil de pus în practică pe teren accidentat sau în pădure deasă.
În zilele noastre se acordă o autorizație de „evaluare”, care ține loc (la nevoie) şi de periegheza
sistematică, de obicei prefațând contractele de cercetare preventivă, pentru stabilirea potențialului
arheologic. Aşa cum ştim, din practica colegilor, astfel de evaluări sunt frecvent realizate prin
săpătură‐test (după modelul englez – „test digging”), nu prin periegheză sistematică, tehnică aproape
ignorată în România. Era ceva neclar cu potențialul arheologic în zona Ponorici, sau pe platoul
Târsei?102... Cât despre noi, nu am săpat, nici la Poiana Omului, nici la Târsa, nici la Ponorici, nici mult,
nici puțin. Sperăm că de data aceasta am fost clari. Şi mai sperăm că nu există în țara aceasta birocrați
care îşi imaginează că ar trebui să luăm autorizație ca să ne plimbăm pe munte.
Desigur, se apropie vremea când va fi necesar să cerem autorizații. Aşa cum deja am arătat, în
concluziile de mai sus, după aceste „plimbări arheologice”, în care am dorit să facem atâtea observații
câte erau posibile, cu dotări minimaliste, problemele şi întrebările rămase pe teren nu vor putea fi
soluționate fără aparatură (de toate soiurile, inclusiv detectoare de metale), iar atunci, desigur, vom
cere autorizație. Oricum, vom trage concluziile noastre în urma acestui reproş indirect şi vom anunța
Direcția de Cultură județeană despre orice activitate în zonă, inclusiv pentru vizitele de informare;
poate vor să ne însoțească...

À propos: în Lista Monumentelor Istorice, ediția 2010, monumentul este înregistrat drept „fortificația dacică
de la Cioclovina”, deşi aproape toată literatura a consacrat numele Ponorici. Nu este doar o inexactitate
ştiințifică, ci şi una administrativă, fiindcă, dacă unul dintre reperele din document (Dealul Mesteacănului) se
află pe teritoriul satului Cioclovina, comuna Boşorod, al doilea reper folosit în listă este Vârful Vârfete, care se
află pe teritoriul comunei Pui. Aceasta din urmă nu este doar o imprecizie administrativă, reflectând faptul că
responsabilitatea administrativă este pur formală; altfel – cum ar putea răspunde primarul din Boşorod, pentru
distrugeri săvârşite pe teritoriul comunei Pui?
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Şi încă ceva: poate că „autorizația” lipseşte, dar raportul nu. Câte evaluări de teren autorizate prezintă
documentație la nivelul acestor rapoarte?
LISTA ILUSTRAȚIILOR
Nr.

Descriere

p.

1

Model în trei dimensiuni a ansamblului montan Chiciura – polia Ponorici.

2

2

Model teren în reprezentare plană (perpendiculară), cu linii de nivel (la 25 de m) vectorizate
după planuri ANCPI 1:5000.

4

3

Prima ridicare josephină, fragment din planşa 233.

6

4

Fotografie de la sediul Fundației Dacica, pe direcția SE, cu identificarea principalelor repere de
pe rama nord‐estică a Chiciurii.

9

5

Fotografie a abruptului occidental al Dealului Mesteacănului.

10

6

Schița de plan publicată de C. Daicoviciu pentru partea vestică a troianului de la Ponorici
(Daicoviciu, Ferenczi 1951, fig. 43), reprodusă simplificat.

11

7

Schița de profil topografic al troianului, după Daicoviciu (Daicoviciu, Ferenczi 1951, fig. 43).

12

8

Schița stratigrafică a troianului, după Daicoviciu (Daicoviciu, Ferenczi 1951, fig. 43).

13

9

Reprezentare tridimensională a ansamblului fortificat dintre Vârful Poienii şi Vârful Vârfete.
DEM cu ortofotografie.

15

10

Ballista pentru aruncarea unei greutăți de un talant (26 kg). Replică realizată de BBC (2002)
după descrierea lui Vitruvius.

23

11

Harta ansamblului de fortificații de la Ponorici‐Chiciura şi sectorizarea (tronsoanele de
studiu).

25

12

Planul Tronsonului 1 de la Ponorici.

27

13

Fotografie de pe tronsonul 1, reprezentând poziția în care s‐a realizat axul topografic 1 (vezi
fig. 14).

28

14

Profil altimetric peste troian, pe tronsonul 1.

29

15

Rangă de fier pentru desprinderea stâncilor, găsită în spatele tronsonului 1.

30

16

Fotografie realizată în zona inferioară a redutei 1, la exterior.

31

17

Studiu de vizibilitate în zona tronsonului 1.

34

18

Terasa de circulație în dreptul tronsonului 1, la vest de reduta 1.

35

19

Studiu de vizibilitate pe Tronsonul 2 de la Ponorici, din trei puncte: separatorul 10 (S10),
punctul cel mai jos al redutei 2 (R.2) şi punctul inferior de pe reduta 3 (R.3).

36

20

Traversarea prin troian a drumului nou din şaua către Poiana cu Movile, la limita
tronsoanelor 2 şi 3.

40

21

Tronsonul 3. Detaliu cu curbe de nivel la 5 m.

41

22

Secțiune de relief, în fața separatorului 19, ilustrând linia de tragere a unui arcaş sirian ajuns la
jumătatea pantei, în cel mai favorabil sector de atac al tronsonului 3.

42

23

Tronsoanele 4 şi 5, plan general.

43
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24

Secțiune topografică între pârâul Ponorici, înainte de intrarea în peşteră, şi troianul sectorului
4, în dreptul redutei 4.

44

25

Fotografie realizată la NV de reduta 4, spre vest. În prim plan trei (patru?) laturi ale turnului
de piatră şi relația cu obiectivele din față.

46

26

Fragmentul de lipitură arsă de lut , găsit pe turnul de lângă reduta 4.

47

27

Jumătatea nordică a tronsonului 5, vedere spre nord‐est.

48

28

Fotografie de detaliu realizată la jumătatea tronsonului 5, arătând densitatea compozitului
„ponorici” între rocile sparte de calcar.

49

29

Planul tronsoanelor 4‐7, între Vârful Vârfete şi Vârful Poienii.

50

30

Planul schematic al fortului de la Vârful Poienii.

51

31

Secțiune altimetrică perpendicular pe latura de SV a fortului de la Vârful Poienii.

52

32

Fotografie în poiana de la Vârful Poienii, în dreptul drumului care o traversează V‐E.

53

33

Fotografie din şaua Vârfete – Vârful Poienii spre Polia şi Valea Călianului.

54

34

Planul fortificației liniare de la Chiciura.

55

35

Fotografie realizată la 10 m de capătul estic al zidului de la Chiciura, pe fața internă.

56

36

Fotografie realizată în punctul unde zidul de la Chiciura se conservă cel mai bine, în sectorul
estic; paramentul frontal, vedere spre nord.

57

37

Fotografie a părții superioare a zidului de la Chiciura, în punctul de maximă conservare.

58

38

Fotografie realizată în punctul unde zidul de la Chiciura se conservă cel mai bine, în sectorul
estic. Reprezentare a amenajărilor dorsale: şanțul de împrumut şi zidul, văzut din spate.

59

39

Chiciura, sector est, zona unde starea de conservare a zidului devine precară (fotografie).

60

40

Chiciura, turnul (?) de la est (fotografie).

61

41

Muntele Chiciura, de la Ponorici la Valea Roşie. Căi de comunicație (plan).

62

42

Căpătul vestic al CFF, în apropiere de prăpastia Cioclovinei.

63

43

Fotografie a căii de rulare aflate la sud de tronsonul 2 (respectiv reduta 3), vedere spre est. În
chenar – schema de la Paraschivescu 1958, 98, fig. 65 (Profil transversal).

64

44

Schița unei lucrări de terasament în rebrusment (urcarea unei pante în zigzag).

65

45

Fotografie realizată la nordul Poienii cu movile, cu debleul care coboară spre uvala Chiciurii
(planul doi). În chenar – schiță tehnică pentru un debleu în stâncă.

66

46

Fotografie realizată pe rama vestică a Chiciurii, pentru evidențierea lucrărilor de terasament.

67

47

Aspect tipic de potecă de pe platourile din jurul muntelui Chiciura, amenajată cu pietriş, într‐o
pădure relativ tânără.

68

48

Poteca de la est de Chiciura.

69

49

Fotografie în Polia Ponorici, reprezentând un complex circular (notat C.1 la fig. 41).

71

50

Model în trei dimensiuni a complexului notat C.2 (pentru poziționare v. fig. 41).

71

51

Movila mare din Poiana cu Movile.

72

52

Bocşa aflată la nord de Dealul Mesteacănului.

73

53

Fotografie a unui posibil baraj, la NV de cota 1016.

74
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54

Profilul secțiunii 1 de la Albeşti (reproducere parțială, zona centrală, după Moscalu 1979, 342,
fig. 2) – fortificație Hallstatt.

75

55

Difractogramă a probei 12 de la Ponorici, calificată drept „mortar de var cu mult nisip”.

82

56

Proba 14, compozit („ponorici”). Fotografie macroscopică şi vedere microscopică .

83
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1

Separatoarele dintre R.4 şi R.5.

45

2

Probe de materiale de la Ponorici.

77

3

Rezultate XRF pentru probe de sol şi de compozit.

79

4

Date comparative de porozitate şi densitate ale unor materiale arse de la Ponorici şi din
Dobrogea romană.

81

5

Lucrări liniare de fortificare de la Ponorici, lucrări orientate spre sud.

87

6

Estimare a cubajului necesar lucrărilor liniare.
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