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Studiul de față pleacă de la supoziția mai multor istorici, emisă în baza surselor
literare și a celor arheologice, că Sarmizegetusa Regia nu a funcționat ca reședință regală în
vremea lui Burebista. În partea I a acestui studiu1 am analizat sursele literare în baza cărora
s-a făcut această afirmație și am ajuns la concluzia că este eronată: textele au fost
interpretate greșit și nu pot fundamenta o atare ipoteză. În continuare voi chestiona datele
de teren, pentru a vedea în ce măsură acestea susțin interpretarea de mai sus.

II. DATELE ARHEOLOGICE
Arheologii au identificat în complexul de la Sarmizegetusa Regia trei componente: o
incintă cu ziduri de piatră, o zonă sacră și locuirea civilă2. Chestiunea incintei este deosebit
de complexă, deoarece cronologia ei nu este limpezită și nu s-au putut preciza clar etapele și
refacerile prin care a trecut. Datarea construirii acesteia variază foarte mult, unii cercetătorii
plasându-o în vremea lui Burebista, alții imediat după moartea lui, alții sub Decebal, iar alții
atribuind-o direct garnizoanei romane lăsate acolo după încheierea războaielor3.
Nu s-a identificat până în prezent nici o construcție pe Dealul Grădiștii, nici în interiorul
fortificației, nici în afara ei, căreia să i se fi putut atribui funcționalitatea de reședință regală.
Dacă vrem să căutăm o astfel de reședință în vremea lui Burebista, logica ne îndeamnă să o
căutăm în interiorul acestei incinte, pe „acropolă”. Toate cetățile dacice din vremea lui
Burebista aveau, pe una din terasele superioare, în interiorul unei incinte, o construcție
susceptibilă de a fi sediul unui personaj de rang înalt4. Tocmai Sarmizegetusa Regia pare să
facă excepție, deși numele ei sugerează că a avut rol de capitală regală. Totuși, terasa I a
suscitat un interes major de-a lungul timpului, fiind scotocită de căutătorii de comori, dar și
săpată sistematic de arheologi, fără să se fi dat de urma vreunui „palat”. Voi prezenta mai jos
un istoric al cercetărilor acestei terase.
Primul loc care a atras atenția la Sarmizegetusa Regia și a stârnit speranțe celor ce au
făcut săpături acolo încă din sec. al XIX-lea a fost terasa cea mai înaltă, cunoscută azi drept
terasa I sau „mamelonul”, situată în interiorul incintei cu zid de piatră. Era firesc ca cei care
au scotocit în zona ruinelor să creadă că se afla ceva important înăuntrul zidurilor. Avem
informații, din rapoartele fiscului austriac care a desfășurat săpături la Grădiștea Muncelului
la începutul sec. al XIX-lea, că în cursul anului 1804 s-a săpat toată terasa, printr-o săpătură
adâncă, numită „în cruce” (kreutzweis). Primele date sunt consemnate în raportul din 14
1

Pețan 2014a.
Mateescu 2012, p. 18 și fig. 4.
3
Vezi discuțiile cu privire la cronologia fortificației la Opreanu 1999-2000, p. 151-152.
4
Cf. turnurile-locuință de la Costești-Cetățuie, Costești-Blidaru, Căpâlna, Tilișca, Ardeu, clădirea cu pridvor
absidat de la Piatra Roșie ș.a.
2
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iulie 18045, însă se începuse în mod cert mai înainte, așa cum reiese din raport6. Cele două
șanțuri se adâncesc până la stâncă, se intersectează în mijlocul terasei și o secționează pe o
lungime considerabilă, tăind aproape toată suprafața platoului.
Din cele două rapoarte care fac trimitere certă la „șanțul în cruce” (14 și 21 iulie), reiese
că materialul scos din săpătură consta din: oase umane7, fragmente ceramice, cuie, cârlige, o
bucată de fierăstrău, precum și alte obiecte metalice care nu au putut fi identificate de
raportori.

Fig. 1. Urmele săpăturii austriece de pe terasa I. Foto A. Pețan, mai 2013

Două rapoarte ulterioare (18 și 25 august8) mai pomenesc de săpăturile din cetate, fără
să precizeze despre ce loc anume este vorba. Materialele menționate pot să provină de pe
terasa superioară sau din săpături de pe terasele inferioare. Sunt pomenite cuie de diferite
dimensiuni și un basorelief9. Rezultatele nu au fost satisfăcătoare pentru reprezentanții
fiscului: nu s-a găsit nici aur, nici clădiri. Între descoperirile cele mai remarcabile din
5

Jakó 1972, p. 595.
Nu știm dacă terasa I a fost săpată în campania din 1803, deoarece lipsesc informații pentru o perioadă
destul de lungă, anume 16 august-11 septembrie, v. Pețan 2012, p. 82.
7
În raport nu se precizează cel fel de oase sunt, dar în inventarul final se spune că oasele descoperite în
data de 21 iulie sunt „de morți”: „6 Stück Todten-Beine” (Jakó 1973, p. 627).
8
Jakó 1972, p. 600. Lipseșete din arhive raportul pentru intervalul 26 august-1 septembrie, v. Pețan 2012,
p. 85.
9
Posibil piesa publicată de Ferenczi 1937.
6
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interiorul foritficației, însă de pe terasele inferioare, se numără o conductă de ceramică10 și
marele vas de andezit. După 1804 nu s-a mai intervenit semnificativ în această zonă,
cercetările ulterioare concentrându-se mai mult pe structurile vizibile la suprafață (zidurile
cetății, templul circular, „baia romană” ș.a.).
În 1884 Téglás István face o schiță a unei vechi săpături în cruce de la Grădiștea
Muncelului, foarte probabil săpătura de pe platou de la 1804, și notează că lungimea unui
„braț al crucii” este de 30 de pași (cca 22,50 m)11. Platoul mai apare reprezentat pe câteva
planuri din secolul al XIX-lea, însă fără nici un fel de mențiuni speciale12.

Fig. 2. Urmele săpăturii austriace în cruce de pe terasa 1 (Daicoviciu, Ferenczi 1951)

D.M. Teodorescu a întreprins unele cercetări în cetate, împreună cu Al. Ferenczi 13, dar
probabil au executat doar câteva sondaje14. Partea superioară, spune el, fusese mult stricată
de săpăturile anterioare15.
10

Pentru această conductă, v. Pețan 2013b.
Bajusz 2005, I, p. 162, fig. 4/2.
12
Planul lui A. Fodor: Fodor mss, VI, 48 = Wolmann 1982, fig. 54; planul lui M. Ackner: Ackner 1856, pl. VI;
planul lui J.F. Neigebaur: Kemény mss, p. 138 = Finály 1916, p. 26, fig. 2.
13
Daicoviciu et al. 1951, p. 106.
14
Teodorescu 1923, p. 20.
11
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C. Daicoviciu și colaboratorii săi au desfășurat cercetări pe terasa I în anii 1950 16 și
195217, când au trasat patru secțiuni18. Între materialele descoperite sunt menționate doar
câteva fragmente ceramice dacice răzlețe, de tip comun. Nu au lăsat însă nici un fel de
observații stratigrafice. Concluzia lor a fost că „nici o fortificație sau locuință mai însemnată
n-a putut exista aici”19.
Înainte de a începe cercetarea sistematică a terasei, I. Glodariu afirma că „este foarte
probabil ca pe vârful netezit artificial al mamelonului să se fi ridicat un turn de veghe” 20. În
perioada 1998-2001, întreaga terasă a fost săpată în sistem covor, trasându-se, în total, opt
secțiuni și o suprafață și efectuându-se mai multe sondaje în diverse puncte ale platoului21.
Totuși, ideea turnului fusese abandonată între timp, iar din rapoartele de săpătură reiese că
s-a urmărit depistarea unor presupuse barăci dacice, distruse de romani, care au reamenajat
platoul și au construit alte barăci, însă nici acelea sesizabile pe teren22. Ideea existenței
barăcilor dacice pe platou reiese cu insistență din toate cele patru rapoarte. Concluzia
acestor rapoarte este aceea că urmele barăcilor dacice nu pot fi depistate, dar ele trebuie să
fi existat, așa cum reiese din materialul rezultat din săpături, aproape în întregime aflat în
poziție secundară.
Un articol publicat de doi dintre membrii echipei - Gelu Florea și Liliana Suciu – la câțiva
ani după încheierea săpăturilor, sintetizează informația cu privire la săpăturile de pe terasa
I23. Autorii arată și ei că pe cel mai înalt punct al cetății e posibil să fi existat construcții
dacice, care au fost distruse complet de romani, iar deasupra s-a amenajat un alt nivel, pe
care romanii au amplasat la rândul lor barăci. Și acestea din urmă au fost distruse, probabil
prin dezafectare, în momentul în care garnizoana lăsată acolo să supravegheze zona s-a
retras definitiv24. Nu s-au găsit complexe închise (cu excepția unui posibil atelier25).
Materialele ieșite din săpături, aparținând nivelului dacic – multă feronerie: cuie, piroane,
scoabe, armături, țâțâni – pledează în favoarea existenței unei clădiri cu suprastructură de
lemn26. Sunt menționate însă și alte categorii de materiale, care nu puteau proveni de la
barăcile presupuse de Glodariu: fragmente de blocuri de calcar fasonat, trecute prin foc27, ce
sugerează existența unei construcții mai solide, cu temelii de piatră, precum și cărămizi

15

Teodorescu 1923, p. 15.
Daicoviciu et al. 1951, p. 106. Raportul de săpătură spune doar atât: „pe terasa superioară: nimic”.
17
Daicoviciu et al. 1953, p. 173.
18
Glodariu et al. 1999.
19
Daicoviciu et al. 1953, p. 173.
20
Glodariu et al. 1988, p. 128; Glodariu et al. 1996, p. 133.
21
Florea, Suciu 2004, p. 63.
22
Glodariu et al. 1999, Glodariu et al. 2000, Glodariu et al. 2001, Glodariu et al. 2002.
23
Florea, Suciu 2004.
24
Florea, Suciu 2004, p. 67.
25
În SsI/2001, v. Florea, Suciu 2004, p. 65.
26
Glodariu le considera ca provenind de la barăci, v. Glodariu et al. 2000.
27
Găsite în SI/1999 și SI/2000, v. Florea, Suciu 2004, p. 64-65.
16
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fragmentare și bucăți de țigle dacice cu nervuri28, care de asemenea nu puteau proveni decât
de la o construcție masivă. Aceste materiale au fost găsite în poziție secundară, prin urmare
nu s-a putut determina planimetria sau funcționalitatea clădiri(lor) de la care provin. Este
însă evident că nu poate fi vorba doar de simple barăci de lemn, ci a existat cel puțin o
construcție dacică în structura căreia intrau blocuri de piatră și un acoperiș de țiglă, așa cum
sugerează și autorii studiului29. Din păcate, nu s-a accentuat asupra acestei importante
descoperiri, care a rămas nevalorificată în anii care au urmat. Deși autorii articolului
promiteau, acum 10 ani, publicarea tuturor materialelor provenite din săpăturile de pe
terasa I, precum și a planului general al săpăturilor30 – demers care ar fi adus un plus de
limpezime problemei –, acest lucru nu s-a mai întâmplat. Câțiva ani mai târziu, Gelu Florea
avea să facă un pas înapoi și să susțină că nu s-au putut aduce la lumină dovezi solide ale
existenței unor clădiri dacice în interiorul fortificației, și că aceasta ar fi servit doar pentru
adăpostirea unei garnizoane temporare31.

Fig. 3. Situația oficială a cercetării terasei I în
urma campaniilor din 1998-2001, după Glodariu
et al. 2004 (nordul este indicat greșit, deviat cu
cca 45 grade est față de nordul geografic)

28

În SIV/1998, v. Florea, Suciu 2004, p. 64. Țiglele cu nervuri, de inspirație elenistică, sunt comune la
turnurile-locuință de la Costești-Cetățuie, precum și la turnurile de pază de la Piatra Roșie și Blidaru, v.
Daicoviciu 1954, p. 68; Glodariu et al. 1996, p. 57-58.
29
„Este evident că lucrările de nivelare romane au afectat din plin eventualele construcții și amenajări
dacice preexistente (de la care provin numeroasele materiale de construcție fragmentare rămase în nivelele de
umplutură: blocuri de calcar, țigle, cuie, piroane, scoabe etc.), și care au rămas astfel necunoscute”. Florea,
Suciu 2004, p. 67.
30
Florea, Suciu 2004, p. 64, n. 5.
31
„La fortresse proprement dite (...) semble avoir abrité une garnison temporaire. Bien qu’elle a été
systématiquement fouillé ces derniers temps, on n’a pas réussi à mettre au jour des traces solides de
constructions préromaines à l’intérieur de l’enceinte.” Florea 2011, p. 125.
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Odată epuizată cercetarea terasei superioare și stabilit că acolo nu s-a putut afla nici o
clădire dacică ce să fi folosit drept reședință regală, concluziile au decurs firesc, dar au
căpătat două direcții. S-a spus fie că incinta a fost una de refugiu, un adăpost la nevoie
pentru populația din apropiere sau pentru o garnizoană, fie că nu aparține dacilor, ci exclusiv
perioadei de ocupație romană. Această ultimă direcție este susținută de C.H. Opreanu, care
argumentează că nu se poate numi Regia o cetate în care nu există o reședință a regelui, și
conchide că incinta a fost de la început construită de romani, fără să fi existat o fază dacică
anterioară, iar Regia trebuie să se fi aflat în altă parte, dar undeva în apropiere32.
Argumentația lui Opreanu pleacă de la o constatare logică: dacă Regia / to Basileion se
află pe Dealul Grădiștii, acolo trebuie să fi existat o reședință, un „palat”, o locuință a regelui
și o curte regală, pentru că obligă la asta însuși sensul și definiția acestui cuvânt. Dacă nu se
găsește nici o urmă a vreunui „palat” – fie pentru epoca timpurie, a lui Burebsita, fie măcar
pentru cea de sfârșit, a lui Decebal –, atunci Regia nu poate fi identificată cu complexul de pe
Dealul Grădiștii. Ecuația pare simplă, însă nu a fost chestionată temeinic până acum.
Cu toate că cercetarea terasei I este declarată încheiată, iar rezultatele publicate nu lasă
loc la speranțe cu privire la identificarea ruinelor unei posibile structuri „regale” pe platoul
cetății, totuși terenul încă mai are de transmis informații. Vizitele pe care le-am făcut în mai
multe rânduri la Sarmizegetusa Regia, în special cele din cursul anului 2012 și din prima parte
a lui 2013, mi-au furnizat date în plus față de cele consemnate în rapoartele arheologice33.
Astfel, căutând să identific urmele săpăturilor din perioada 1998-2001, pentru a înțelege
strategia utilizată de arheologi în abordarea terasei I, am observat în sfertul sud-vestic al
terasei, între brațele „crucii” austriece, valuri de pământ lungi și perfect drepte, ce par să
reprezinte fundamentul unei clădiri cu plan aparent rectangular, orientată nord-sud, care
„privește” spre terasa II, aflată mai jos de ea.
Valurile au lățimea de cca 3 m, iar înălțimea lor nu depășește 0,50 m, cu cel mai înalt
punct în colțul nord-vestic al clădirii. Conturul temeliei acoperite de pământ se distinge cel
mai bine în perioadele fără vegetație. Tot atunci se văd bine și urmele săpăturilor
arheologice din 1998-2001 – aceasta fiind singura modalitate de a le identifica amplasarea,
în lipsa unui plan publicat34.

32

Opreanu 1999-2000, p. 151-152, 164. Acesta ignoră însă dovezile unei etape anterioare a fortificației, de
pildă existența unui tronson din vechiul zid, situat la 9 m vest față de poarta de est, la 0,65 m sub nivelul actual
(Daicoviciu et al. 1983, p. 232).
33
Precizez că am examinat cu ochiul liber denivelările terenului, nu am folosit nici un fel de instrument, în
afara aparatului de fotografiat, și nu am făcut nici o intervenție asupra solului. La sfârșitul lunii mai a anului
2013, accesul la terasele superioare ale incintei a fost închis.
34
Săpăturile nu au fost amplasate pe un plan nici în rapoartele de săpătură, nici în articolul publicat de
Florea și Suciu, așa încât a trebuit să fac presupuneri pe baza indiciilor din textele lor și a urmelor de pe teren.
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Fig. 4. Latura vestică a clădirii. Vedere din exterior, dinspre nord-vest. Foto A. Pețan, mai 2013

Fig. 5. Latura vestică a clădirii. Vedere din interior, dinspre est. Foto A. Pețan, mai 2013
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Șansa a făcut ca șanțurile austriece să nu atingă laturile clădirii, așa încât cel puțin cele
de nord și de vest sunt intacte, cu colțurile de NV și SV bine vizibile, rotunjite la suprafață.
Doar colțul de NE e posibil să fi fost atins de săpătura de acum două secole. Latura sudică,
aflată în pantă, pare mai aplatizată, poate din pricina alunecării terenului, iar cea de est e
întreruptă de rădăcinile unui fag uriaș.

Fig. 6. Interiorul clădirii, cu urmele săpăturilor arheologice. Vedere dinspre nord-vest.
Foto A. Pețan, noiembrie 2012

Așa cum rezultă din rapoartele de săpătură, secțiunile din 1998 au fost făcute în
marginea vestică a platoului, de bună seamă în afara clădirii35, unde nu există strat de
amenajare dacic, cel roman suprapunând direct stânca, semn al unei lărgiri a platoului.
Excepție face SIV/1998, probabil trasată lângă zidul vestic al clădirii, în exteriorul acestuia, în
care au apărut fragmente de cărămizi și țigle dacice cu nervură. Însă cele patru secțiuni din
1999, 2000 și 2001, sau cel puțin trei dintre ele, având dimensiunile de 12 x 2 m, trasate în
sectorul sudic al platoului și orientate nord-sud36, au acoperit interiorul turnului, fără să îi fi
atins laturile. Ele pornesc chiar de la baza laturii nordice a clădirii. Prima secțiune din
interiorul clădirii merge aproape de latura vestică a acesteia, următoarele mergând paralel
spre est, fără să atingă latura estică. Urmele lor sunt vizibile pe teren, mai cu seamă în
sectorul lor nordic. Așadar, austriecii au săpat în exteriorul clădirii, fără să o observe, iar
arheologii în interiorul ei, tot fără să o detecteze.
35
36

Nu s-a publicat un plan cu amplasarea acestora, însă urmele lor se văd pe teren.
Glodariu et al. 2000, 2001 și 2002.
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Fig. 7. Colțul sud-vestic al clădirii, vedere dinspre nord. Foto A. Pețan, mai 2013

Fig. 8. Vedere de ansamblu, dinspre nord-est. Foto A. Pețan, mai 2013
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Clădirea a fost în mod cert rasă de pe fața pământului în antichitate, iar terenul a fost
nivelat și amenajat, probabil de către romani. Totuși, la fel ca în cazul altor turnuri de acest
tip, la vremea funcționării construcției, prima asiză nu era vizibilă deasupra solului, ci era
îngropată și constituia un fundament care dădea stabilitate clădirii37. După distrugerea sau
dezafectarea construcției, locul a rămas probabil perfect plat. În două mii de ani însă, ploile
au spălat terenul, aflat în pantă ușoară, iar partea îngropată a construcției a devenit astăzi
vizibilă sub forma unei ridicături acoperite cu pământ.
Poate că cele văzute cu ochiul liber, de la nivelul solului, ar mai putea lăsa loc unor
îndoieli, deoarece ar fi greu de înțeles cum ar putea rata cercetările arheologice extensive o
structură de asemenea dimensiuni. Din fericire însă, la câteva luni după primele mele
obervații vizuale pe platou, a apărut o sursă nouă care mi-a confirmat fără nici un dubiu că
ceea ce văzusem era, într-adevăr, ruina unei construcții rectangulare. Pe scanarea LIDAR
efectuată de către BBC cu ocazia realizării filmului documentar Rome’s Lost Empire, pe care
am putut să o consult prin intermediul unei capturi de ecran din filmul difuzat de
producătorii britanici în primăvara anului 2013, conturul clădirii se vede limpede, cruțat de
marea „cruce” austriacă, în sfertul sud-vestic al platoului. Chiar dacă rezoluția acestei capturi
este slabă, imaginea nu lasă nici o urmă de îndoială. După ce am văzut această imagine, am
mai făcut două vizite în sit, în luna mai a anului 2013, cea de-a doua surprinzând terasa
curățată de vegetație38 și cu valurile mult mai clar vizibile. După transpunere pe un plan cu
scară, măsurătorile mi-au furnizat lungimea laturilor construcției: este vorba de un pătrat cu
laturile de aproximativ 13,50 m. Cum secțiunile lui Glodariu au fost de 12 x 2 m, rezultă că
acestea s-au oprit chiar la limitele interioare ale celor patru laturi ale clădirii. Laturile de vest
și de nord apar ca fiind cel mai bine conservate, așa cum constatasem și pe teren. Nu este
exclus ca pe latura sudică să fi existat o poartă.

37

V. de ex. Pescaru et al. 2014, p. 6-7 (turnul „La Vămi”).
În timpul curățeniei organizate de către administrația monumentului în luna mai a anului 2013 (cu avizul
arheologilor), majoritatea săpăturilor austriece de pe terasele din interiorul fortificației au fost puternic
incendiate, suprafața totală afectată de foc însumând cca 1000 mp. Au căzut pradă focului, pe lângă profilele și
materialele arheologice din aceste săpături rămase deschise, și o serie de blocuri de calcar provenind din zidul
fortificației. Din fericire, datorită sesizărilor prompte și insistente pe care Fundația Dacica le-a adresat mai
multor foruri, incendierile au fost stopate, iar platoul cetății a scăpat de acest „tratament” ilegal și iresponsabil,
care ar fi putut afecta grav structura identificată în acest studiu.
38
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Fig. 9. Conturul clădirii pe scanarea LIDAR. Captură de imagine din filmul BBC Rome’s Lost Empire, minutul 00:26:25
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Așa cum s-a văzut mai sus, Glodariu a presupus, înainte de a începe săpăturile, că pe
terasa I ar fi trebuit să se afle „un turn de veghe”, dar nu a reușit să-i găsească urmele pe
teren. Florea și Suciu au făcut un pas înainte, remarcând că materiale de construcție de pe
terasa I, aflate în poziție secundară, provin de la o clădire dacică distrusă, însă nici ei nu au
putut identifica vreo urmă a acelei construcții pe teren (deși un deceniu mai târziu Florea se
răzgândea și afirma că nu există nici o dovadă solidă a existenței unei clădiri dacice în
interiorul fortificației). Și totuși, intuiția lui Glodariu și observațiile celor doi colegi ai săi
întăresc, chiar dacă indirect, constatările mele de pe teren: pe terasa I a existat o construcție
dacică masivă. Rămâne un mister cum de a fost posibil ca arheologii care au cercetat terasa
sistematic să rateze această construcție de importanță crucială.
După toate aparențele, clădirea în cauză este un turn-locuință cu plan pătrat, ce a avut
baze din blocuri de piatră. Tabelul de mai jos poate fi util pentru o încercare de încadrare a
acestei construcții în categoria turnurilor cu baze de piatră, însă întocmirea sa mi-a ridicat
dificultăți, din pricina absenței unei sinteze pe această temă, a dimensiunilor variabile sau
aproximative furnizate de diferiți autori, a lipsei unei cronologii sigure și a absenței unei
delimitări clare între turnuri izolate cu rol strict defensiv și turnuri-locuință. Prin urmare, am
inclus în tabel toate construcțiile izolate39, cu plan rectangular și nivelul inferior alcătuit din
ziduri în tehnica murus dacicus, pentru care am găsit dimensiuni, indiferent de
funcționalitatea care li s-a atribuit și de încadrarea cronologică, în ordinea descrescătoare a
lungimii laturii. Tabelul este incomplet din pricina informațiilor lacunare din bibliografia de
specialitate40.

39

Unele au fost izolate doar într-o primă fază, de ex. turnurile A și B de la Piatra Roșie și posibil turnul 6 de
la Blidaru.
40
Blidaru – Cetate: Daicoviciu et al. 1954, p. 128-130, 133, Daicoviciu et al. 1957, p. 262, Glodariu 1983, p.
28; Blidaru – Curmătura Făeragului: Daicoviciu, Ferenczi 1951, p. 23-24; Daicoviciu et al. 1989, p. 184; Blidaru –
Făerag: Daicoviciu, Ferenczi 1951, p. 21; Pescaru et al. 2014, p. 9-10; Blidaru – La Vămi: Pescaru et al. 2014, p.
6; Blidaru – Muchia Chișetoarei: Daicoviciu et al. 1955, p. 228; Blidaru – Poiana lui Mihu: Pescaru et al. 2014, p.
7; Blidaru – Poiana Perții: Daicoviciu et al. 1973, p. 73; Blidaru – Valea Chișetoarei: Glodariu et al. 1996, p. 72;
Căpâlna: Glodariu, Moga 1989, p. 36; Costeși-Cetățuie: Glodariu 1983, p. 27-28; Antonescu 1984, p. 34-35, fig.
17 și 18; Sion 1985, p. 4-7 și fig. 5, 7, și 12; Glodariu et al. 1996, p. 58 (dimensiunile variază de la un autor la
altul – le-am preferat pe cele ale arhitecților); Costești-Ciocuța: Daicoviciu, Ferenczi 1951, p. 20 (sunt date doar
dimensiunile interioare, fără să se precizeze grosimea zidului, așa încât le-am aproximat pe cele exterioare
presupunând o grosime medie a zidului de 2,50 m); Piatra Roșie: Daicoviciu 1954, p. 67-69 și 71; Sarmizegetusa
Regia – terasa X: Daicoviciu et al. 1953, p. 164; Daicoviciu et al. 1989, p. 166; Tilișca: Lupu 1970, p. 235-236.
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L

l

gr. zid

Elevație

Acoperiș

cărămidă lemn
1.

Costești-Cetățuie TL1 – faza 2

18,90

14,80

2,50

x

2.

Costești-Cetățuie TL3

15,10

13,84

2,67

3.

Blidaru – Curmătura Făeragului

15,00

15,00

2,60

x

4.

Costești-Cetățuie TL2 – faza 2

14,33

12,50

3,20

x

5.

Sarmizegetusa Regia – terasa I

13,50

13,50

~3,00

x

6.

Blidaru – Poiana Perții

13,35

12,70

2,502,70

x

7.

Costești-Ciocuța

13,00

13,00

2,50

x

8.

Blidaru – Muchia Chișetoarei

13,00

11,00

9. Costești-Cetățuie TL2 – faza 1
10. Sarmizegetusa Regia – terasa X T1

12,72
12,00

12,72
12,00

3,20
2,65

11. Sarmizegetusa Regia – terasa X T2

12,00

12,00

12. Sarmizegetusa Regia – terasa X T3

12,00

13. Blidaru – La Vămi

țiglă

șindrilă

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

2,65

x

x

12,00

2,65

x

x

11,90

11,90

2,60

x

14. Blidaru – Poiana lui Mihu

11,75

11,75

2,80

x

x

15. Blidaru – Făerag T3

11,50

11,50

2,60

x

x

16. Piatra Roșie TC

11,50

11,50

3,00

17. Blidaru – Făerag T1

11,50

11,15

2,60

x

x

18. Blidaru – Făerag T2

11,40

11,40

2,802,90

x

x

19. Piatra Roșie TA

11,30

11,30

3,00

x

x

20. Piatra Roșie TB

11,30

11,30

3,00

x

x

21. Blidaru – Valea Chișetoarei

11,00

11,00

22. Blidaru – Cetate T6

10,80

10,00

23. Tilișca TL1

10,60

10,60

2,12

x

24. Costești-Cetățuie TL1 – faza 1

10,30

9,45

1,50

25. Căpâlna

9,50

9,50

1,73

26. Blidaru – Cetate TL

7,60

7,60

1,902,00

x

x

x
x

x
x

Fig. 10. Turnuri cu baza murus dacicus (dimensiuni exterioare)

Conform datelor din rapoarte, foarte probabil turnul avea suprastructură de lemn și
acoperiș de țiglă. Elevația din lemn, sugerată de cantitatea mare de feronerie evidențiată în
săpături, își găsește analogii la cele mai multe dintre turnurile din zonă, inclusiv la cele trei
turnuri de pe terasa X de la Sarmizegetusa Regia. Turnurile cu partea superioară edificată din
cărămidă slab arsă sunt puține și ar putea reprezenta o fază mai târzie în raport cu cele de
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lemn (cele două turnuri-locuință de la Costești-Cetățuie - faza 2, turnul de la BlidaruCurmătura Făeragului, turnurile izolate de la Piatra Roșie, cele două turnuri de la Tilișca,
turnul-locuință de la Căpâlna). Cantitatea mică de cărămidă consemnată de arheologi pe
terasa I, în comparație cu numărul mare de elemente metalice, pledează pentru versiunea
unei clădiri de lemn – deși e posibil ca cercetările viitoare să infirme această supoziție. Țiglele
cu nervuri, de modă elenistică, indică o contemporaneitate cu alte turnuri care au folosit
acest tip de material, cum sunt cele de la Piatra Roșie, de pe Făerag, de la Poiana lui Mihu,
tunurile-locuință de la Costești-Cetățuie și chiar cele trei turnuri de la Sarmizegetusa Regia,
de pe terasa X – databile foarte probabil în vremea lui Burebista. Asocierea dintre elevația de
lemn și acoperișul de țigle este uzuală, cum o dovedesc turnurile de pe Făerag, cele din zona
sacră a capitalei sau cel din Poiana lui Mihu.
Dimensiunile nu plasează clădirea în vârful unui „clasament” absolut al turnurilor dacice
cu ziduri de tip murus dacicus. Un astfel de clasament nu este însă relevant decât în parte,
deoarece include construcții din epoci diferite. Înaintea construcției de la Sarmizegetusa
Regia se situează turnurile-locuință de la Costești-Cetățuie (faza 2) și cel de pe Curmătura
Făeragului, toate trei cu elevație de cărămidă și probabil posterioare celor de lemn. Cele de
la Costești, vizibile astăzi, reprezintă în mod cert o fază târzie – a doua sau chiar a treia a
existenței lor –, și aceleiași etape îi aparține și turnul-locuință nr. 3, de pe latura estică a
cetății41.
O încadrare cronologică a construcției de la Regia este imposibilă doar prin raportare la
celelalte turnuri; totuși, trebuie luat în calcul faptul că toate cele patru construcții situate
înaintea sa ca dimensiuni prezintă caracteristici care le pot situa cronologic după construcția
de la Sarmizegetusa Regia – fără ca acest lucru să fie, desigur, obligatoriu.
Sintetizând caracteristicile acestui posibil turn-locuință, în măsura în care acestea au
putut fi identificate sau aproximate, și comparându-le cu cele ale celorlalte turnuri cercetate
în zonă, rezultă că cele mai apropiate analogii le constituie tocmai cele trei turnuri de la
Sarmizegetusa Regia, din zona sacră. Așa cum am arătat, turnul de pe terasa I avea, foarte
probabil, baza din blocuri fasonate, suprastructura de lemn, acoperiș de țigle și lungimea
laturii de cca 13,50 m. Cele de pe terasa X sunt de asemenea cu baza de piatră,
suprastructura de lemn, acoperiș de țiglă, iar lungimea laturii este ceva mai mică, de 12 m.
Este interesant de remarcat că cele trei turnuri aparțin unei faze timpurii a complexului de
pe Dealul Grădiștii, fiind amplasate pe un nivel situat cu 60 cm sub cel al templului de
andezit42. Prin urmare, toate cele patru turnuri aparțin unei faze vechi de funcționare a
cetății, fără să putem însă afirma categoric că turnul de pe terasa I a fost contemporan cu
cele de pe terasa X: doar cercetările arheologice viitoare vor putea face lumină în chestiunea
cronologiei acestor monumente.
În sfârșit, trebuie subliniat că criteriile actuale de valorizare nu sunt în mod necesar
valabile pentru o societate de acum 2000 de ani. Nu este indicat să se vorbească de o
41
42

Sion 1985, p. 9-10.
Daicoviciu et al. 1979, p. 136.
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ierarhizare a unor clădiri doar în funcție de amprenta la sol a acestora. Nu știm nimic despre
organizarea pe verticală a clădirii sau despre amenajarea interioară, nu știm ce conta cel mai
mult pentru cel ce locuia într-o astfel de clădire. Locul în care o construcție a fost amplasată
s-ar putea să fie mai important, într-o astfel de ierarhie, decât lungimea laturii: trebuie
remarcat că această clădire are cea mai elevată amplasare cu putință din înteaga zonă a
cetăților dacice, ceea ce o face un candidat credibil pentru funcționalitatea de reședință
regală, importantă mai mult prin simbolismul ei decât prin confortul ce se cerea rezervat
unui rege.
Nu există motive pentru a considera acest turn ca fiind exclusiv unul „de veghe”, așa
cum se aștepta Glodariu. Este vorba de un turn izolat, situat pe cea mai înaltă terasă, în
interiorul unei incinte. Amplasarea sa este similară cu cea a turnului-locuință din incinta I de
la Blidaru, a clădirii de la Piatra Roșie sau a turnurilor-locuință din prima fază de la CosteștiCetățuie. Poziționarea sa în partea de sud a terasei, înspre terasele mai joase, sugerează o
orientare spre interiorul ansamblului, nu spre exterior, precum și valorificarea luminii
soarelui.
Chiar dacă poate părea modestă pentru a se numi „palat”, amplasarea construcției pe
cea mai înaltă terasă a celei mai importante cetăți dacice sugerează că ar fi putut constitui
reședința unei căpetenii, cel puțin într-o fază veche de existență a cetății, dacă încercăm o
situare în timp ținând cont de caracteristicile clădirii (plan, dimensiuni, materiale de
construcție). Nu putem ști cât timp a funcționat această clădire ca reședință, dacă ea a avut
aceeași funcționalitate și după un secol, dacă a suferit refaceri sau după cât timp a fost
complet dezafectată. Datele sugerează însă că putea să fi funcționat încă de la începuturile
Sarmizegetusei, când și suprafața incintei era mult mai mică decât astăzi și îngloba doar
terasele I, II și III43, și i-a putut servi de reședință lui Burebista. Dacă turnurilor-locuință de la
Costești li s-a putut atribui funcția de reședință regală, cu atât mai mult această funcție
poate fi atașată construcției de pe terasa I a cetății de la Grădiștea de Munte. Totodată,
trebuie luată în calcul posibilitatea existenței și a altor construcții în proximitatea acesteia
sau a unor anexe, ale căror urme au dispărut cu totul sau nu au fost încă identificate.
Nu cred că poate fi invocat argumentul lui I.H. Crișan, care contesta caracterul de „palat”
pentru cele două turnuri de la Costeși, motivând că un rege precum Burebista ar fi trebuit să
aibă o reședință mult mai somptuoasă, pe măsura unui monarh ce stăpânea cea mai mare
parte a Europei de răsărit44. Nu știm aproape nimic despre gusturile, pretențiile și nevoile
edilitare ale unei curți regale dacice stabilite în munți la acea vreme45. Nu știm nimic despre
modul în care își organizau timpul petrecut la interior și cât de mult reprezenta acesta în
economia unei zile. Nu cunoaștem organizarea pe verticală a unei asemenea cladiri, dacă
avea mai multe niveluri, cum era valorificat spațiul. Nu trebuie ignorat nici faptul că o
locuință cu o suprafață pe nivel de peste 100 mp era cu sigurnață confortabilă și somptuoasă
la acea vreme.
43

Glodariu et al. 1988, p. 128-129; Daicoviciu et al. 1989, p. 169; Glodariu et al. 1996, p. 132-134.
Crișan 1977, p. 121-122.
45
V. și Glodariu 1983, p. 25.
44
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În același timp, nu ar trebui să surprindă existența acestui tip de construcție la
Sarmizegetusa Regia, căci nu este singura de acest fel: așa cum am arătat mai sus, în zona
sacră, în capătul nordic al terasei X sunt semnalate alte trei astfel de turnuri, însă din
rapoartele de săpătură nu rezultă clar ce rol aveau acele construcții și cine locuia în ele46. Din
păcate, li se acordă foarte puțină atenție acestor construcții în literatura de specialitate.
Reluarea săpăturilor pe terasa I ar putea aduce informații prețioase în legătură cu
planimetria, structura, destinația și soarta acestei construcții, precum și cu relația ei cu alte
posibile structuri din proximitatea sa. S-ar putea lămuri chestiunea raportului dintre această
clădire și vechea poartă apuseană a cetății, desființată în urma lărgirii incintei, a căii de acces
dinspre intrarea în cetate înspre această clădire, precum și alte aspecte.
Cel mai important lucru îl constituie însă regândirea funcționalității acestei incinte, care
nu era una „goală”, doar cu rol de refugiu, așa cum credea I.H. Crișan47, nu putea fi nici
târzie, din vremea lui Decebal, cum susțineau Constantin Daicoviciu și Karl Strobel48, nu era
nici una cu rol exclusiv militar, acoperită de barăci, cum afirmau Ioan Glodariu și Gelu
Florea49, nu era nici pur romană, cum credea C.H. Opreanu50, ci, foarte probabil, a
reprezentat într-o anumită epocă Regia, adică locul în care locuia regele51.
În concluzie, analiza datelor arheologice și examinarea terenului au arătat că în punctul
cel mai înalt al complexului de la Sarmizegetusa Regia a existat o construcție dacică de mari
dimensiuni, foarte probabil un turn-locuință ce a putut servi drept reședință regală. Datarea
momentului construirii acesteia se poate face, în baza analogiilor și cu precauțiile de rigoare,
în perioada de domnie a lui Burebista.
Chiar dacă terasa I a fost declarată complet cercetată, sper că arheologii își vor
reconsidera strategia de cercetare și vor relua săpăturile în acel loc în viitorul apropiat.
Rezultatele lor vor putea infirma interpretările de mai sus – făcute pe baza unor informații
sărace –, însă nu și realitatea existenței clădirii.

46

Inițial s-a afirmat că este o singură construcție, un turn de pază, utilizat și de garnizoana romană după
cucerire (Daicoviciu et al. 1953, p. 164). Ulterior s-a descoperit că sunt trei construcții (sau trei încăperi), care ar
fi avut rol de locuințe, datând dintr-o fază anterioară templului de andezit, și care ar fi fost desființate când a
început construirea templului (Daicoviciu et al. 1979, p. 135). Peste ele s-ar fi suprapus construcții romane
(Daicoviciu et al. 1989, p. 166). Recent s-a susținut că toate trei încăperile erau cunoscute din anii '50 și cel mai
probabil aveau rol de turnuri, nu de locuințe, dată fiind grosimea zidurilor lor (Mateescu 2012, p. 87), deși
există turnuri-locuințe cu ziduri la fel de groase.
47
Crișan 1977, p. 355.
48
Daicoviciu 1960, p. 78; Strobel 1998, p. 85.
49
V. mai sus notele 22 și 31.
50
Opreanu 1999-2000.
51
Această interpretare nu exclude cu totul ideea mai multor reședințe: poate că Burebista stătea la
Sarmizegetusa Regia doar anumite perioade din an, preferând pe timpul iernii o reședință mai accesibilă,
precum cea de la Costești. Evident, până la noi date furnizate de arheologie, rămânem pe tărâmul speculațiilor.
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Fig. 11. Amplasarea construcției pe planul cetății. Sursa planului: http://www.romaniadevis.ro/dacia/descopera-romania/romania-virtuala-3d/item/plantopo-2d-situl-arheologic-sarmizegetusa-regia
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În loc de concluzii
Corelarea celor două seturi de date – cele literare și cele de teren – duce la
redeschiderea „dosarului” chestiunii fondării Sarmizegetusei ca reședință regală ab initio și la
cel al motivului alegerii Dealului Grădiștii pentru întemeierea acesteia. Rolul de capitală al
Sarmizegetusei, încă de la fondarea sa, ar explica ușor edificarea altor cetăți în jurul său,
precum și apariția și dezvoltarea locuirii civile – firească în preajma unei capitale. Discuția se
află abia la început și sper să provoace reacții care să ducă mai departe cercetarea.
Rezultatul analizei de mai sus arată că știm puține lucruri despre Sarmizegetusa Regia,
deși arheologii o cercetează sistematic de aproape un secol: surprizele abia de acum încolo
pot veni. Construcția de pe terasa I nu este singura inedită. Cercetările pe care le desfășoară
Centrul de Studii al Fundației Dacica în momentul de față52 vor pune curând în circuitul
științific alte câteva structuri, necunscute până acum, din zona capitalei Regatului Dac53.

Abrevieri
AMN

Acta Musei Napocensis

ASVL

Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde

CCA

Cronica Cercetărilor Arheologice

EphNap

Ephemeris Napocensis

JAHA

Journal of Ancient History and Archaeology

MCA

Materiale și Cercetări Arheologice

ReDIVA

Revista Doctoranzilor în Istorie Veche și Arheologie

RMM-MIA

Revista Muzeelor şi Monumentelor. Monumente Istorice şi de Artă

SCIV

Studii și Cercetări de Istorie Veche

SCIVA

Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie

52

Este vorba de cercetări pe baza informațiilor existente. Centrul de Studii al Fundației Dacica nu
desfășoară săpături arheologice și nu are legătură cu colectivul oficial „Santierul Arheologic Cetatile Dacice din
Muntii Orastiei”.
53
V. și contribuția recentă Pețan 2014b.
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