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Deși constituie unul dintre monumentele cele importante și interesante ale
Sarmizegetusei Regia, drumul pavat care leagă poarta de est a cetății de zona sacră a fost prea
puțin cercetat și se știu puține lucruri despre el. Mai mult, restaurarea pe care o vedem azi la
fața locului nu a respectat detalii importante ale monumentului original și implică doar un
segment de pavaj, astfel încât ceea ce văd astăzi turiștii este destul de departe de ceea ce
vedeau dacii acum 2000 de ani.
Studiul de față își propune să adune informațiile disponibile cu privire la drumul pavat și
să le analizeze, pentru a obține o sinteză cu privire la stadiul actual al cercetărilor, la relațiile
acestuia cu alte monumente învecinate, la implicațiile pe care detectarea acestor relații le are
pentru determinarea etapelor și cronologiei întregului ansamblu de construcții – atât cu
caracter religios, cât și militar – de la Sarmizegetusa Regia, precum și la chestiunea stării de
conservare, a restaurării și promovării monumentului.
Această cercetare se fundamentează exclusiv pe instrumente bibliografice și observații
vizuale de teren și a beneficiat de colaborarea dlui Mihai Stancu (www.romaniadevis.ro) care
a realizat prima reconstituire virtuală 3D a monumentului1.
1. Istoricul cercetărilor
Prima semnalare a drumului pavat de la Sarmizegetusa Regia a fost făcută de C. Daicoviciu
și echipa sa în anul 1950, când a și fost dezvelit parțial. Ascuns sub un strat de pământ, acesta
nu a atras atenția celor ce au scormonit situl înainte de demararea săpăturilor sistematice.

Fig. 1. Drumul pavat în momentul dezvelirii (Daicoviciu et al. 1951, p. 105, fig. 7)

1

Studiul de față reprezintă rezultatul unui proiect de cercetare independent derulat și finanțat de Centrul de
Studii al Fundației Dacica în perioada 2014-2015. Precizez că nu am legătură cu echipa care desfășoară oficial
cercetări în situl Sarmizegetusa Regia.
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Conform descrierii din raportul de săpătură, drumul avea 5 m lățime, era pavat cu lespezi
de calcar, avea borduri pe cele două laturi și alcătuia o scară în pantă ușoară, întreruptă, din
loc în loc, de platforme orizontale2. Pe planul din 1950 sunt consemnate segmentele săpate,
care acoperă mare parte din lungimea drumului de la poarta de est până în zona sacră, însă a
fost complet dezvelit doar un segment de cca 40 m, la jumătatea acestei distanțe3 (fig. 6, a).
S-a săpat și la vest de poartă dar, conform aceluiași raport, pavajul ducea doar de la poarta de
est a cetății spre zona sacră.

Fig. 2. Drumul pavat înainte de restaurare (Miclea, Florescu 1980, fig. 436)

Cercetările din anul 1980, desfășurate cu ocazia amplelor lucrări de restaurare și
consolidare efectuate în sit, au furnizat informații suplimentare: drumul pavat fusese
dezafectat la un moment dat și acoperit cu pământ, cel puțin pe o parte din traseul său. El se
găsea la o adâncime de -2 m sub nivelul bazei primei asize a zidului care pornea de la poarta
de est spre sud și la -2,30 m sub nivelul bazei primei asize a zidului care pornea de la aceeași
poartă spre nord4. În același raport se consemnează și descoperirea unui segment din vechiul
zid de est al cetății, situat la 9 m spre vest de actuala poartă de est (atribuită romanilor), la

2

Daicoviciu et al. 1951, p. 108.
Daicoviciu et al. 1951, pl. II.
4
Daicoviciu et al. 1983, p. 232.
3
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-0,65 m sub nivelul actual (b). Prelungirea ipotetică a drumului pavat ajungea chiar în dreptul
acestui zid. Tot în acel an a fost restaurat segmentul de 40 de m dezvelit cu 3 decenii înainte.
În 2011, echipa lui G. Florea, căutând să lămurească traseul drumului în interiorul
fortificației, a desfășurat cercetări pe terasa IV. În raport se spune că s-a săpat „nu departe de
poartă”, fără să se ofere informații precise cu privire la locul în care s-a trasat secțiunea și fără
o amplasare pe plan a săpăturii. La o adâncime de -0,80 m au apărut lespezile drumului pavat,
dispuse în pantă ușoară5. Nu se spune în raport care era orientarea dalelor, din ce direcție
venea acest drum, iar fotografia ce însoțește raportul nu are marcat nordul. Totuși,
responsabilul săpăturilor a făcut o declarație pentru presă un an mai târziu, dezvăluind, în
legătură cu cercetările la acest pavaj, un lucru neconsemnat în raport: „am avut anul trecut o
surpriză, [drumul] pare să o ia într-o direcție pe care nu o știam”6. Nu s-au făcut alte precizări
cu privire la această direcție neașteptată, însă afirmația lui Florea pare să reflecte o mai veche
presupunere a lui I. Glodariu că acest drum venea de la actuala poarta de vest (romană!)7, caz
în care direcția „neașteptată” trebuie să fie reprezentată de direcția firească, aceea dinspre
vechea poartă de vest (dacică!), așa cum însuși Glodariu a afirmat în lucrările sale mai târzii.
Cercetările din anul următor au arătat doar că drumul pavat nu a putut fi găsit mai departe8.

Fig. 3. Pavajul dezvelit în timpul campaniei de săpături din 2011 (Florea et al. 2012)

Rar pomenit în lucrările de specialitate, drumul pavat a beneficiat de câteva rânduri de
text din partea unor cercetători: I.H. Crișan a presupus existența unui acoperiș sprijinit pe
stâlpi de lemn, care la rândul lor se sprijineau pe cele două balustrade de piatră9, D. Antonescu
consideră acest drum o axă a zonei sacre, hotărâtoare în dirijarea și ierarhizarea perspectivelor
5

Florea et al. 2012, p. 62-63.
Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=mLXHiSY83D8, o producție Hunedoara TV, minutul 00:01:48
(accesat 29 decembrie 2014).
7
Glodariu 1983, p. 35. Convingerea lui Florea că drumul pavat venea de la poarta de vest reiese tot dintr-un
interviu, acordat pentru presă cu un an înainte de săpătură (Pețan 2010). În lipsa unor publicații științifice, pot fi
și interviurile un mijloc de informare.
8
Florea et al. 2013, p. 64.
9
Crișan 1986, p. 187.
6
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directe și laterale10, iar R. Mateescu vede în el un element constitutiv al sanctuarului de la
Grădiștea de Munte, utilizat la procesiuni11. A.S. Stefan îi acordă o atenție sporită, analizând
rapoartele de săpătură și amplasând pe un plan drumul cu două dintre ramificațiile sale; în
plus, aduce interpretări noi cu privire la traseul uneia dintre ramificații12.
2. Traseul și ramificațiile
În lipsa unei documentații arheologice detaliate, precum și a unor date topografice
(publicate), este dificil de reconstituit traseul complet al drumului, dimensiunile sau
modalitatea de construire a acestuia. Datele de mai jos provin din compilarea puținelor
informații avute la dispoziție și reprezintă un stadiu al cercetării.
2.1. Traseul înainte de poarta de est. Drumul pietruit cu bucăți de micașist, lat de 3 m, care
traversa așezarea civilă pornind din lunca Grădiștii, ajungea în preajma porții de vest, unde se
ramifica: o ramură se îndrepta spre cetate, apoi pe lângă vechiul zid sudic al fortificației, care
a fost demontat la un moment dat (b’-b’’), până în zona sacră, iar cealaltă ajungea tot în zona
sacră, pe sub „baia romană”13. Nu știm unde anume acest drum se transforma într-unul pavat
cu dale de calcar. E posibil ca acest lucru să se fi întâmplat în preajma vechii porți de vest a
cetății, situată probabil undeva mai la nord de actuala poartă, unde s-au găsit mai multe piese
din pragul, ușorii și bolta unei porți14 (c), dar nu este exclus ca pavajul să fi început doar în
preajma vechii porți de est. Doar cercetări arheologice viitoare vor putea lămuri acest aspect.
Capetele celor două segmente de drum (cel ce vine din așezarea civilă și cel ce merge în zona
sacră) se văd foarte bine în imaginea Lidar produsă pentru documentarul BBC Rome’s Lost
Empire lansat în anul 2012.

Fig. 4. Drumul pietruit și cel pavat în imaginea Lidar
(captură de imagine din filmul BBB Rome’s Lost Empire, minutul 00:30:06)
10

Antonescu 1984, p. 187.
Mateescu 2012, p. 108-109.
12
Stefan 2005, p. 72-76. V. mai jos cap. 2.4.
13
Glodariu et al. 1996, p. 85-86.
14
Teodorescu 1932, p. 54.
11
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Încercările de a găsi un drum în interiorul cetății, care să lege cele două porți actuale,
atribuite fazei romane, au eșuat, Daicoviciu raportând doar slabe urme de pietruire în câteva
locuri15 și câteva dale de calcar în zona porții de vest16, firești de altfel pentru acel loc, dar care
nu demonstrează o legătură cu pavajul ce lega terasa IV de terasa XI. Prospecțiunile magnetice
desfășurate în 1988 au confirmat de asemenea că pavajul dispare în interiorul cetății, nu
departe de poarta de est17. Același lucru l-au demonstrat și săpăturile din 2011-2012.
2.2. Tronsonul principal (T). Deși cel mai bine documentat, săpat și restaurat, nu s-au
publicat prea multe informații despre el. Nu am găsit date despre lungimea sa de la poarta de
est până la prima bifurcație. Știm că de la poarta de est până în piațeta pavată de pe terasa XI
are cca 200 m18. I. Glodariu și R. Mateescu susțin că lățimea pavajului este de 4 m19, informație
inclusă și pe panoul informativ din sit. Totuși, C. Daicoviciu, care a dezvelit acest drum, a
consemnat în raportul de săpătură o lățime de 5 m și aceeași cifră ne-o oferă și arhitectul C.
Călinescu, care a participat la restaurarea monumentului în 198020. Conform schiței cu scară
grafică aparținând acestuia din urmă, drumul are lățimea de 5 m, la care se adaugă bordurile
de cca 55 cm lățime pe fiecare latură. Cum rezultatele măsurătorilor topografice efectuate în
ultimii ani nu au fost făcute publice, în stadiul de față rămân mai credibile informațiile lui
Daicoviciu și Călinescu.
Mateescu susține că dimensiunile neobișnuit de mari ale drumului dovedeau că acesta
„era menit să asigure fluxul unui număr mare de oameni”21. Totuși, legătura dintre
dimensiunile drumului și numărul de persoane care pășeau pe el simultan nu este obligatorie:
să nu uităm că ne aflăm în capitala Regatului Dac, unde grandoarea construcțiilor trebuia să
fie pe măsura puterii și prestigiului regelui. Și acest drum trebuia să impresioneze, așa cum
impresionau terasele imense tăiate în coasta muntelui, uriașele ziduri de susținere sau
templele impozante. Desigur, nu trebuie exclusă ideea unor procesiuni numeroase, însă
traseul continua oricum înspre temple pe pavaje mult mai înguste.
Diferența de nivel dintre poarta de est și piațeta pavată este de 24 m22, rezultând o
înclinație medie a pantei de 7o. La vest de poartă, în interiorul cetății, terenul este plan,
constituind terasa IV, însă această terasare este posterioară desființării drumului pavat pe
acest segment. Așa cum am arătat mai sus, săpăturile au scos la iveală faptul că în zona
actualei porți răsăritene terenul se afla în pantă și la fel și drumul pavat. În dreptul porții
drumul se află la adâncimea de -2,30 m, cu cca 5 m înainte de poartă23 se află la -0,80 m, iar
cu 9 metri înainte de poartă probabil se afla la -0,65 m, adică la nivelul primei asize a fostului
zid de cetate, desființat ulterior. Cu alte cuvinte, drumul pavat venea (nu știm de unde) spre

15

Daicoviciu et al. 1951, p. 106.
Daicoviciu et al. 1953, p. 174.
17
Moraru, Lucaciu 1989, p. 318. Autorii susțin că drumul nu mai poate fi detectat la 19 m depărtare de poarta
de est, dar nu este limpede dacă până în acel punct fusese detectat.
18
Mateescu 2012, p. 89.
19
Glodariu et al. 1996, p. 86, Mateescu 2012, p. 91.
20
Călinescu 1982, p. 17, unde se spune că porțiunea restaurată are lățimea de 5 m. Este greu de imaginat că nu
s-a păstrat lățimea originală la restaurare. V. și fig. 7.
21
Mateescu 2012, p. 109.
22
Mateescu 2012, p. 91.
23
Am încercat o identificare a locului în care s-a trasat secțiunea SII/2011 după urmele de pe teren, dat fiind că
datele din raportul de săpătură sunt foarte vagi.
16
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(sau pe lângă) vechiul zid al cetății și trecea în pantă pe sub actuala poartă de est, având o
înclinație de peste 10o pe aceea distanță de 9 m (v. mai jos fig. 13).
De la poarta de est drumul coboară în pantă lină, apoi se bifurcă de două ori: o dată în
dreptul terasei IX și apoi în dreptul terasei X, desfăcându-se în trei ramuri, câte una pentru
fiecare dintre cele trei terase (IX, X și XI).

Fig. 5. Ramificațiile drumului pavat

2.3. Ramificația A. Prima bifurcație se afla în dreptul terasei IX, unde din drumul principal
se desprinde o alee lată de 1,75 m care urcă pe această terasă. Un segment din aceasta (a’) a
fost descoperit în timpul săpăturilor din anul 1990, dar informația a rămas consemnată doar
în jurnalul de săpătură până recent, când a fost pusă în circulație de R. Mateescu24. Nu
cunoaștem lungimea ramificației sau alte detalii. Pe terasa IX exista un hambar.
2.4. Ramificația B. Cea de-a doua bifurcație se afla în capătul sudic al terasei X, de unde o
ramură înainta pe această terasă, iar cealaltă cobora pe terasa XI. A fost în mare parte distrusă
de săpăturile din sec. al XIX-lea și de amenajările de la începutul anilor 8025. Toate lucrările de
specialitate admit că această ramură deservea templul de pe terasa X, însă A.S. Stefan propune
o interpretare nouă. El analizează stratigrafia din raportul de săpătură din 1952 și ajunge la
concluzia că un drum lat de 6 m traversa terasa X pe lângă zidul de susținere al terasei IX (d),
pe direcția SV-NE, în continuarea tronsonului principal al drumului pavat26. C. Daicoviciu
semnalase existența unui spațiu larg de-a lungul templului vechi de pe terasa X, între zidul de
susținere a terasei IX și un „gard de piatră” (e), dar considera că acest spațiu era rezervat
24

Mateescu 2012, p. 89, n. 26 și planul de la fig. 31.
Mateescu 2012, p. 89.
26
Stefan 2005, p. 74-75 și fig. 6,7 și 8.
25
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„trebuințelor sanctuarului” și credea că existau niște uși sau porți aplicate în „gard” 27. A.S.
Stefan consideră în schimb că acel spațiu reprezintă un drum ce traversa terasa pe lângă zid și
care avea o lungime de cel puțin 42 de m și lățimea de 6 m. În favoarea ipotezei sale invocă

Fig. 6. Planul cetății și al zonei sacre

un rând de dale identificat de Daicoviciu la vest de „gard”, postulând și existența unui acoperiș
într-o singură apă deasupra drumului, care se sprijinea pe un șir de stâlpi, identificați de el prin
urmele de pari din secțiunea arheologului clujean. Stefan nu a corelat însă raportul din 1952
cu cel din 1978, an în care s-au desfășurat săpături în același loc. Cu acea ocazie s-a demonstrat
că acele dale de calcar aparțin unei construcții rectangulare situate în colțul sud-vestic al
terasei, având latura estică, cea mai bine documentată, de 7 m (f)28. Clădirea era situată pe
același nivel cu cele trei construcții din sectorul nordic al terasei (g-g’’) și pare să fi fost
27
28

Daicoviciu et al. 1953, p. 157.
Daicoviciu et al. 1979, p. 135-136.
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desființată odată cu reamenajarea terasei pentru construirea noului templu de andezit,
deasupra ei ridicându-se o construcție de lemn. Tot acestei construcții trebuie să îi fi aparținut
și urmele de stâlpi de lemn sesizate de Daicoviciu. În 2005, echipa lui I. Glodariu a desfășurat
cercetări în același loc, pe o suprafață mult mai mare, contrazicând încă o dată interpretările
lui Stefan29. Prin urmare, nu se poate vorbi de un drum pe traseul propus de Stefan. Până la
noi cercetări, rămâne nelămurit traseul ramificației de pe terasa X a drumului pavat.
2.5. Ramificația C. Aleea care coboară pe terasa XI este mai bine documentată, mai cu
seamă în capătul ei dinspre temple, unde se termină printr-o piațetă pavată. De-a lungul
acestei ramificații se afla un canal de calcar ce cobora de pe terasa X pe lângă latura nordică a
pavajului (h-h’). Această alee a cunoscut o modificare substanțială odată cu dublarea zidului
de susținere al terasei X, îngustându-se mult. Dimensiunile dalelor, care erau așezate pe un
singur rând, erau de 1,50 x 0,60 x 0,30 m conform lui Călinescu30, dar Mateescu oferă o lățime
de 1,30 m31. Au fost găsite la locul lor doar dalele de pe ultimii 15 m. Canalul a fost eliminat,
iar capătul lui inferior, blocat de zid, se vede și acum pe terasa XI32. Latura sudică a noului zid
de terasă a servit ca zid-balustradă pentru această alee33. Segmentul cercetat a fost acoperit
cu pământ, pentru a fi protejat, împreună cu o mare parte a piațetei pavate.

Fig. 7. Ramificația C și o parte a piațetei pavate (Daicoviciu et al. 1951, fig. 12)

Fig. 8. Ramificația C, piațeta pavată și canalul blocat (Daicoviciu 1972, fig. 36)

29

Glodariu et al. 2006.
Călinescu 1982, p. 18.
31
Mateescu 2012, p. 91.
32
Daicoviciu et al. 1952, p. 289-290.
33
Daicoviciu et al. 1952, p. 290.
30
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Este greu de imaginat că pavajul se termina cu acea piațetă. Cu siguranță, de acolo se
desprindeau mai multe alei care duceau la fiecare templu sau formau un circuit dirijat, însă
informațiile arheologice sunt puține și nu permit reconstituirea traseului acestora.
3. Structura drumului
3.1. Amenajarea pavajului. Nu știm prea multe cu privire la substrucția drumului și la
modalitatea de amenajare a acestuia. Nu au fost publicate profile ale săpăturilor nici de C.
Daicoviciu în 1950, nici de H. Daicoviciu după săpăturile din 1979-1980, nici de Florea în 2011
și 2012.
Lucrările de restaurare și consolidare din 1980 au furnizat unele detalii, consemnate de
arhitectul C. Călinescu. Acesta spune că fundația drumului era constituită dintr-un un strat de
lut greu permeabil, iar lespezile, care aveau marginile rotunjite, erau așezate pe acest strat
de-a curmezișul pantei34. Nu sunt consemnate toate dimensiunile dalelor, știm doar că au
lățimea 0,60 m, iar înălțimea treptelor era de 5-7 cm35. Dalele erau dispuse în trepte scunde,
care alternau cu mici platforme, ceea ce arată clar că drumul era destinat doar utilizării
pietonale. Mateescu se declară oarecum surprins de existența treptelor, afirmând că „maniera
neobișnuită de compensare a pantei, având în vedere că implica un volum mai mare de muncă
și irosea un material de construcție adus cu greu de la 40 km depărtare, denota atenție sporită
acordată căii de acces spre sanctuar. Asemenea trepte normau mersul pe drumul pavat,
impunând o anumită cadență. Efectul, probabil impresionant, consta în mișcarea ritmică a
câtorva zeci de persoane care purtau în procesiune darurile pentru zei.”36 Cu alte cuvinte,
treptele nu aveau un rol practic, ci unul estetic-ritualic. Interpretarea sa nu este
convingătoare, deoarece, pe de o parte, la o asemenea pantă tocmai treptele reprezentau
singura soluție de compensare și soluția optimă pentru a evita alunecările, iar pe de alta, fiind
vorba de trepte atât de scunde, cantitatea de piatră folosită în plus față de un drum plan nu
era mare.
3.2. Galeria. Un astfel de pavaj trebuia să fie acoperit, pentru a fi protejat în fața ploilor și
ninsorilor. Pe lângă rolul practic, o galerie conferea și un plus de grandoare monumentului.
Bordurile de pe cele două laturi ale drumului erau alcătuite din blocuri de calcar de
dimensiuni mici (nu se precizează nicăieri niște cifre, dar din desenul lui C. Călinescu rezultă
că aveau lățimea de cca 55 cm și înălțimea cca 45 cm), așezate pe două asize. Acestea serveau
probabil drept tălpi pentru susținerea unor stâlpi de lemn, care, la rândul lor, susțineau un
acoperiș de șindrilă. I.H. Crișan insistă asupra acestui aspect, arătând că scena CXIV de pe
Columna lui Traian, în care este reprezentată o astfel de galerie, ar putea figura tocmai drumul
pavat acoperit de la Sarmizegetusa Regia37. Mai mult, el postulează existența a două ziduri de
susținere de o parte și de alta a drumului, ale căror blocuri s-ar fi găsit prăbușite în mare parte
pe terasa XI, peste micul templu de calcar38. Presupunerea nu este fondată, deoarece aceste
paramente ar fi trebuit să se găsească pe toată lungimea drumului, or, nu sunt semnalate
34

Călinescu 1982, p. 17-18.
Mateescu 2012, p. 91.
36
Mateescu 2012, p. 109.
37
Unii cercetători străini au interpretat-o fie ca o structură cu rol defensiv, amplasată deasupra zidului (Lepper,
Frere 1988, p. 165).
38
Crișan 1986, p. 187.
35
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blocuri căzute decât în zona micului templu de calcar39. În plus, un astfel de zid ar fi fost
justificat doar înspre deal, pentru a împiedica scurgerea pământului pe drum. Bordurile aveau
înălțimea de cca 1 m, suficient pentru a proteja drumul și a susține suprastructura de lemn.

Fig. 9. Scena CXIV de pe Columna lui Traian, reprezentând o galerie ce acoperea, probabil, un
drum/scară de piatră într-o cetate dacică (Miclea, Florescu 1980, fig. 282)

3.3. Alte amenajări. Mai trebuie consemnat faptul că la jumătatea pantei, în dreptul
segmentului restaurat, la est de acesta, se află o mică terasă rotunjită, amenajată chiar
deasupra templelor din sectorul sudic al terasei XI, situată aproximativ la nivelul drumului și
reprezentând, practic, o lărgire a acestuia (i). Daicoviciu a investigat-o în 1950, dar nu a
publicat nimic în legătură cu săpăturile desfășurate acolo, care apar însă consemnate pe planul
său40.

Fig. 10. Terasa de lângă drumul pavat (foto A. Pețan, martie 2014)

39

Grămada de blocuri din această zonă a atras atenția încă din sec. al XIX-lea și este consemnată de Neigebaur
1851, p. 100, nr. 5. Daicoviciu et al. 1973, p. 63-64 arată de asemenea că peste micul templu se aflau prăbușite
multe blocuri de calcar. E posibil ca acestea să fi provenit dintr-o construcție situată chiar pe terasa IX, lângă
micul templu de calcar, v. Pețan 2014a.
40
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4. Cronologia
În acest stadiu al cercetării drumului pavat și al ramificațiilor sale putem vorbi doar de
încadrări cronologice largi și de succesiuni de faze.
4.1. Ramificația A. Cronologia pavajelor depinde, evident, de cronologia teraselor pe care
se află, a diferitelor etape de amenajare a acestora și a construcțiilor de pe ele. Pentru terasa
IX, spre care se îndreaptă ramificația A, datele existente trimit spre datări contradictorii. Astfel,
I. Glodariu afirmă că „cu prilejul cercetărilor mai vechi și mai ales din 1989 s-a constatat că
terasa dacică [ i.e. terasa X] era mai extinsă spre V decât cea de astăzi și, mai mult, ceea ce
este cunoscut ca fiind terasa a IX-a este o terasă romană, ridicată pe porțiunea de V a fostei
terase dacice”41. În același raport, aferent campaniei din 2004, s-a consemnat că umplutura
terasei IX fusese consolidată cu „centuri” de piatră succesive, dispuse pe mai multe etaje,
alcătuite din blocuri de zid, lespezi de calcar sparte, spărturi de plinte și de coloane de andezit
– acesta fiind de fapt motivul datării terasei după anul 106. Glodariu ignoră însă faptul că zidul
de susținere al terasei IX, gros de 3,20 m, a fost construit în tehnica murus dacicus și, mai mult,
că era decorat cu striații verticale și cu o balustradă în partea superioară ce susținea celebrele
semicalote cu capete de păsări, fiind astfel cel mai bogat ornamentat și cel mai spectaculos
zid al Sarmizegetusei42. O asemenea lucrare este imposibil de atribuit garnizoanei romane
(trecând peste ciudățenia amenajării unei terase noi de către romani, în condițiile în care în
zonă erau o mulțime de terase disponibile). Dacă adăugăm că tot materialul arheologic
rezultat din cercetarea umpluturii terasei de către Glodariu este dacic, fără nici o excepție, și
că în 1990 s-a descoperit ramificația drumului pavat care deservește terasa IX, rezultă un set
de date în favoarea atribuirii dacilor a acestei terase. Din păcate au fost publicate foarte puține
informații despre hambarul de pe această terasă, care ar putea contribui la o datare mai
precisă a etapelor de amenajare a terasei.
E ciudat că informația existenței acestei ramificații pavate nu a fost valorificată până acum,
Glodariu păstrând-o în manuscrisul jurnalului de săpătură. Este improbabil ca acest pavaj să
constituie opera garnizoanei romane stabilită temporar acolo, mai cu seamă că însuși Glodariu
atribuie romanilor desființarea drumului pavat și acoperirea lui cu pământ43. În fața acestei
contradicții, probabil că arheologul clujean a ales să nu facă publică informația despre aleea
pavată de pe terasa IX. Cheia problemei o constituie acele elemente arhitectonice provenind
din construcții dezafectate inserate în umplutura terasei. O variantă de interpretare ar fi aceea
că, la un moment dat, terasa IX a fost reamenajată de daci, așa cum o demonstrează zidul ei
de susținere, care merge paralel cu noul templu de andezit, iar umplutura ei a fost consolidată
printr-un fel de contraforți îngropați. Refacerea putea să fi avut loc în aceeași perioadă în care
s-a consolidat și zidul terasei X și, în orice caz, simultan cu amenajarea marelui templu de
andezit, cu care este perfect paralel (în vreme ce vechiul templu avea o axă divergentă față de
acest zid). Cu alte cuvinte, modificările de la toate cele trei terase – IX, X și XI – sunt
dependente unele de altele și aparțin unui program unic, determinat de construirea marelui
templu de andezit. În același timp, e posibil ca vechiul zid al terasei IX să fi fost afectat de
alunecarea terasei pe care o susținea, iar amplasarea pe terasă a unui hambar ce urma să
41
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adăpostească tone de provizii reclama un teren mai stabil. Elementele din acele „centuri”, ce
aveau rolul de a stabiliza pământul și a reduce presiunea pe zid, puteau proveni din construcții
dezafectate chiar de daci cu ocazia acelei reamenajări de anvergură a zonei sacre (inclusiv din
pavajul îngustat al ramificației C). Ramificația A ar fi, în acest scenariu, contemporană cu
refacerea terasei, aparținând, așadar, perioadei de sfârșit a complexului de la Sarmizegetusa
Regia. Dacă a existat un pavaj pe această terasă și în etapele anterioare, doar arheologii vor
putea spune.
4.2. Ramificația B. Absența totală a datelor arheologice ne obligă să rămânem la
presupuneri. Logica ne îndeamnă să admitem că această ramificație a fost contemporană cu
templul de andezit de pe terasa X, a cărui amenajare a început la sfârșitul sec. I d.Hr. și, se
pare, nu a mai fost terminată44. Nici în acest caz nu putem ști, în absența datelor arheologice,
dacă vechiul templu de pe această terasă a fost deservit de o cale de acces similară.
4.3. Ramificația C. Ultimele două faze ale ramificației ce coboară pe terasa XI pot fi distinse
mai ușor. Cum templele în dreptul cărora ajunge aleea au fost ridicate pe un nivel mult înălțat
ce suprapune un nivel mai vechi, este cert că și această ramură este contemporană cu
templele. Aceasta a suferit transformări, vădind cel puțin încă o etapă după momentul
amenajării pe nivelul templelor de andezit, așa cum am arătat mai sus: la un moment dat, zidul
ce susține terasa X a fost dublat, ceea ce a dus la desființarea vechii alei de acces la temple și
înlocuirea ei cu una mult mai îngustă, alcătuită dintr-un singur șir de lespezi. Mateescu
plasează acest moment spre sfârșitul sec. I d.Hr.45.
Se ridică întrebarea dacă a existat o cale ceremonială pe acest segment și înainte de
reamenajarea terasei. Răspunsul are șanse să fie pozitiv, din două motive. În primul rând,
pentru că pe terasa XI-nord au fost identificate două construcții pe nivelul vechi, adică la -1,80
m sub nivelul templului mare circular, cu plan asemănător cu cel al marelui templu de mai
târziu. Prima semnalare a unei astfel de construcții îi aparține lui Daicoviciu, care a consemnat
în rapoartele publicate că lespezile de la temelia clădirii descoperite pe vechiul nivel, late de
20-30 cm, păreau să fie aliniate, însă în jurnalul de săpătură a notat că formau un arc de cerc46.
Este neclară amplasarea exactă a clădirii, dar este cert că o mare parte a ei se afla sub marele
templu circular. Secțiunea magistrală trasată în nordul terasei XI în anul 1978, la 15 m
depărtare de templul mare circular, a surprins resturile altei construcții cu două încăperi
concentrice – cea exterioară poligonală, iar cea interioară absidată – pe același nivel vechi,
datată la sfârșitul sec. I d.Hr. și situată la 30 m depărtare de cea dintâi47. O construcție circulară
s-a conturat și în urma prospecțiunilor magnetice din 1988, sub templul mare circular, având
centrul în interiorul acestuia, excentric, și fiind dedusă prin intermediului unui segment de
cerc determinat prin anomalii magnetice între templul mare circular și ramura sudică a
canalului. Raza ipotetică a cercului detectat este de 11 m48. Deși cu acea ocazie s-a făcut
recomandarea de a se săpa în sectorul menționat, nu s-au făcut cercetări în acel loc. Foarte
probabil este vorba de construcția identificată de Daicoviciu, confirmându-se astfel existența
a două clădiri circulare/poligonale/absidate pe nivelul vechi al terasei XI nord. S-a evitat
44
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atribuirea unui caracter religios acestor construcții49, fiind considerate simple locuințe, cu
pereți din nuiele și lut și inventar comun – fragmente de chiupuri și cereale carbonizate50. Nu
se cunoaște orientarea acestor clădiri, dar este o coincidență destul de mare că au un plan
asemănător, sunt situate în același loc și în același număr cu templele circulare de pe nivelul
superior. Prin urmare, nu ar trebui exclusă funcționarea lor ca temple.
În al doilea rând, orientarea templului mare circular (j), care are accesul dinspre est (k),
ridică unele semne de întrebare cu privire la relația dintre acest monument și traseul drumului
sacru. Vizitatorul de astăzi nu percepe ciudățenia raportului dintre cele două, deoarece
templul nu mai există în elevație, însă o reconstituire grafică a acestuia scoate în evidență în
mod izbitor faptul că drumul pavat dă în spatele templului.

Fig. 11. Marele templu circular
(reconstituire virtuală 3D de Mihai Stancu, www.romaniadevis.ro)

Pentru această neașteptată lipsă de racordare a drumului la monument s-au încercat mai
multe explicații. Astfel, G. Florea consideră că este vorba de un parcurs inițiatic, ritualic, poate
o circumambulațiune care îl obligă pe pelerin să ocolească jumătate de templu pentru a ajunge
în dreptul intrării51 (apoi să parcurgă încă un sfert de cerc pentru a pătrunde în interiorul
edificiului). R. Mateescu atribuie „ascunderea” intrării în partea opusă unui motiv estetic,
„pentru a nu rupe armonia liniilor circulare”, sau unuia religios, care impunea o anume
succesiune de ritualuri care cerea ca templul mare rotund să fie ultimul în care se intra52. A.S.
Stefan analizează toate structurile de acest fel considerate intrări în temple și sugerează că ar
fi de fapt altare, nu coridoare sau căi de acces, insistând asupra faptului că cea propusă ca
intrare pentru templul mare circular nu se aliniază cu nici una dintre cele două axe ale
templului, pe care se aflau pragurile53. Un răspuns este foarte dificil de dat în acest moment,
49
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dar nu trebuie exclusă o lipsă de racordare a vechilor căi de acces, gândite cu un secol înainte,
la noile edificii, care puteau avea orientări diferite de ale celor vechi. Totuși, până la noi
cercetări de teren, existența unei faze vechi a ramificației C rămâne o presupunere.
4.4. Tronsonul principal. Putem spune, așadar, că toate cele trei ramificații au fost
amenajate în aceeași perioadă, cu ocazia ultimei refaceri a zonei sacre, doar pentru ultima
având certitudinea unei etape anterioare. Mateescu datează drumul pavat la modul general
în cea de-a doua jumătate a sec. I d.Hr., adică în aceeași perioadă în care au fost construite
templele de andezit de pe terasa XI54. Presupunerea are temei doar pentru ultima fază a
ramificației C, care coboară pe terasa XI și se termină într-o piațetă pavată și care în mod
evident deservea templele situate pe același nivel. Însă nu se poate extinde această datare și
pentru tronsonul principal al drumului și pentru celelalte două ramuri. Nu există elemente
certe de datare pentru drumul principal. Mateescu presupune că a putut exista un drum, pavat
sau nu, și în etapele mai vechi, și că acesta a fost înlocuit în cea de-a doua jumătate a sec. I
d.Hr. cu drumul cunoscut astăzi, odată cu reamenajarea radicală a zonei sacre 55. O analogie
cu amenajări similare din alte cetăți dacice ne arată că acestea aparțin epocii de început a
cetăților, cea a lui Burebista56. Prin urmare, este greu de imaginat că tocmai la Sarmizegetusa
Regia nu a existat o asemenea amenajare. E adevărat că în cazul celorlalte cetăți citate scara
ducea spre incinta principală și probabil spre locuința căpeteniei, în vreme ce la Sarmizegetusa
Regia duce în zona sacră, dar aceasta putea fi cel puțin la fel de importantă. Însă trebuie
subliniat că ceea ce vedem noi astăzi reprezintă stadiul final al cetății, iar cel de început este
dificil de reconstituit. În opinia mea, și la Sarmizegetusa Regia exista, în interiorul incintei, o
construcție situată pe cea mai înaltă terasă, susceptibilă să fi fost reședință regală în vremea
lui Burebista57 (l). Într-o primă etapă, acest drum pavat putea avea o ramură care urca în
interiorul vechii incinte, până pe terasa superioară, și o alta care se îndrepta spre temple prin
exteriorul incintei. Din nou, sărăcia datelor arheologice publicate ne obligă să rămânem în
domeniul supozițiilor.
Tronsonul principal a fost desființat la un moment dat și acoperit cu pământ, operațiune
atribuită romanilor. Pentru a înțelege complexitatea acestei probleme, este necesară
discutarea relației dintre drum și elementele din proximitatea sa.
4.5. Relația cu fortificația. Trebuie insistat asupra faptului că drumul pavat nu este
contemporan cu poarta de est, ci se află la mare adâncime sub aceasta, dezafectat, sub un
nivel de umplutură al terasei IV. Pavajul este martorul unor mari transformări care au presupus
lărgirea și înălțarea terasei IV, nivelarea zonei fostei porți estice și schimbarea traseului
zidurilor. Aceste transformări de anvergură sunt atribuite romanilor de către I. Glodariu 58.
Vechiul zid estic a fost găsit la 9 m depărtare spre vest de actualul zid, iar traseul zidului sudic
a fost identificat în 1985 pe baza patului orizontal săpat în stâncă în marginea nordică a terasei
IV59 (b’-b’’). Așa cum am arătat mai sus, o posibilă veche poartă de vest trebuie să fi existat
mai la nord de actuala poartă (c). Mica incintă ce includea terasele I-III a fost așadar mult
54

Mateescu 2012, p. 104.
Mateescu 2012, p. 104, n. 91.
56
Pentru scările/pavajele monumentale de piatră de la Piatra Roșie, Costești-Blidaru, Bănița și Căpâlna v.
Glodariu 1983, p. 34.
57
Pețan 2014b.
58
Glodariu et al. 1996, p. 136.
59
Daicoviciu et al. 1989, p. 169.
55

47

Aurora Pețan, Drumul pavat de la Sarmizegetusa Regia
__________________________________________________________________________________

lărgită, iar pavajul, care nu putea trece decât prin exteriorul acelei incinte (din pricina lipsei de
spațiu dintre vechiul zid de sud și taluzul terasei III), a fost dezafectat.

Fig. 12. Poarta de est după
restaurare
(Glodariu 1983, fig. 32)

4.6. Relația cu vasele de andezit. Problema se complică dacă luăm în calcul relația drumului
pavat cu cele două vase monumentale de andezit găsite în apropiere de poarta de est (unul
fragmentar și unul mai bine păstrat – cel din urmă singurul pomenit de regulă. Identificate
încă în anul 180360, cele două vase fragmentare se aflau pe sol, la câțiva metri înainte de poarta
de est, lângă cărare (m). Chestiunea pare să-i fi dat bătăi de cap lui C. Daicoviciu care, deși nu
a consemnat în scris, știa că pavajul trece pe sub poarta de est, câtă vreme l-a cercetat pe
aproape toată lungimea sa. El confirmă că vasele se aflau lângă poarta de est, însă susține că
locul lor nu putea fi acolo, ci că trebuie să fi fost aduse în cetate din zona sacră61. Probabil el
este cel care a dispus, la un moment dat, să fie mutate lângă temple, pe terasa XI, unde se află
și acum. Este greu de imaginat cine și când ar fi deplasat bazinele din zona sacră și le-ar fi urcat
la poarta de est. Greutatea lor foarte mare62 ar fi pus probleme serioase la transport. După
toate aparențele, bazinele erau contemporane cu terasa IV și cu noua fortificație, fiind situate
pe nivelul înălțat. Nu există prea multe variante de interpretare: fie vasele sunt dacice și au
fost aduse acolo din altă parte după ce garnizoana romană ar fi nivelat terasa IV (dar de ce ar
fi făcut acest efort?), fie vasele sunt romane și au fost amplasate acolo după înălțarea terasei
IV (dar de ce ar fi făcut soldații dintr-o garnizoană ce staționa temporar acolo asemenea
obiecte cu rol aparent religios, extrem de greu de lucrat, din andezit?), fie bazinele sunt dacice
și acela este locul lor de la început (ceea ce înseamnă că terasa IV nu a fost amenajată de
romani, ci de daci). Probabil că arheologul clujean a sesizat dificultatea problemei și a preferat
să vadă obiectele mutate în zona sacră, evitând astfel complicațiile pe care acestea le-ar fi
creat în stabilirea cronologiei cetății.
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Mateescu atribuie vasului63 un rol în ritualurile de purificare și susține că nu întâmplător a
fost amplasat în apropierea porții de est64, ceea ce arată că nu este de acord cu magistrul său
I. Glodariu, care atribuie romanilor acea poartă și terasa pe care s-au găsit vasele.
4.7. Relația cu conducta „austriacă”. La fel de important este raportul dintre drumul pavat
și marea conductă ceramică ce străbate incinta, pentru a ieși spre sud, spre „baia romană”65
(m). O parte a traseului conductei (cca 20 m) a fost pus în evidență în timpul săpăturilor
executate de fiscul austriac în perioada 1803-1804, însă alte fragmente ale ei au fost
descoperite ulterior pe terasele III și IV, precum și la sud de latura sudică a fortificației,
deasupra „băii romane”66. Conducta, ignorată complet de arheologi, intersecta în mod cert
traseul drumului pavat, ea coborând pe lângă latura estică a fortificației, aproape
perpendicular pe drum. Conform raportului austriac, diametrul interior al tubului era de 0,38
m, grosimea peretelui de 3,81 cm, lungimea unui tub avea 0,90 m, conducta era îngropată la
adâncimea de 1,20-1,50 m (4-5 picioare) și mergea paralel cu zidul, la mică distanță de
acesta67. Șanțul austriac, nivelat în 1980, dar vizibil pe planurile anterioare acestui an, este
situat la 5-6 m de latura estică a zidului în dreptul porții, pe terasa IV. Fragmentele de tuburi
ceramice descoperite pe terasa III se află aproximativ la aceeași depărtare de zid. Săpăturile
din 2011, când drumul a fost găsit la adâncimea de -0,80 m, au fost făcute la cca 5 m distanță
față de poartă, iar la 9 m de poartă baza fostului zid a fost găsită la -0,65 m. Un calcul al
înclinației pantei pe care trebuie să o fi avut drumul între metrul 9 înainte de poartă (în cazul
în care ajungea până acolo) și punctul porții ne arată că conducta ar fi trecut la doar câțiva
centimetri pe sub drum sau chiar l-ar fi întretăiat, dacă era situată între poartă și metrul 5. La
o adâncime atât de mică, conducta nu era protejată nici de îngheț, nici de presiunile exercitate

Fig. 13. Secțiune longitudinală schematică vest-est pe axa drumului pavat

asupra sa de lespezile drumului, situate doar câțiva centimetri mai sus, și de tranzitarea
drumului. Prin urmare, este cu totul improbabil ca apeductul să fi fost contemporan cu
63
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67
Pețan 2013, p. 242.

49

Aurora Pețan, Drumul pavat de la Sarmizegetusa Regia
__________________________________________________________________________________

drumul: acesta a fost amenajat după (sau odată cu) înălțarea terasei IV, la o adâncime suficient
de mare încât să îl protejeze de solicitări termice și mecanice. Ceea ce complică și mai mult
lucrurile este tehnica dacică utilizată la această conductă: conform raportului austriac, tuburile
erau așezate pe un jgheab de lemn și erau acoperite cu scânduri, la fel ca în cazul altor
conducte dacice (de pildă cea din așezarea civilă, de la Tău68). Așadar chestiunea datării
sfârșitului drumului pavat este mult mai complicată decât pare. Mai trebuie adăugat că în
paramentele interioare ale zidului sudic (care avea paramente duble) s-au găsit mai multe
lespezi din drum, atât întregi, cât și fragmentare69, refolosite, ceea ce arată că cel puțin o parte
din drum era descoperit în momentul refacerii fortificației sau elementele sale erau la
dispoziția constructorilor.
Cum se datează această etapă ce include amenajarea terasei IV, modificarea traseului
zidului și a amplasării porții de est, dezafectarea drumului pavat (sau a unei părți din acesta),
implantarea conductei și amplasarea vaselor de andezit, este o discuție foarte dificilă, care
implică în primul rând analiza raporturilor stratigrafice dintre complexele arheologice sesizate
în diferitele niveluri ale teraselor IV și V, și pe care o voi dezvolta cu altă ocazie. Semnalez aici
doar că există elemente care pun sub semnul întrebării interpretarea conform căreia drumul
pavat a fost dezafectat de garnizoana romană.
5. Conservare, restaurare, reconstituire
5.1. Starea de conservare. Nu există o schiță sau o descriere a stării de conservare a
monumentului pe toată lungimea sa, însă din datele arhitectului Cristian Călinescu reiese că
partea dinspre zona sacră a drumului lipsește, doar o porțiune a traseului putând fi
reconstituită după două fragmente. Segmentul dinspre poartă e conservat mai bine, drumul
pătrunzând puțin în cetate70. În interiorul incintei, de asemenea, drumul nu este conservat
decât prin câteva lespezi și elemente din borduri în apropierea porții răsăritene 71. Săpăturile
insistente din zona porții de est, începute încă în sec. al XIX-lea, au distrus complet această
zonă, lăsând în urmă o groapă ce avea să fie nivelată abia în 1980. Nu știm mare lucru despre
starea de conservare a ramificațiilor A și B. Ramificația C a fost surprinsă doar pe ultimii săi 15
m, înainte de a debușa în piațeta pavată. Mai sus însă nu au fost găsite treptele care o
compuneau. Pe scurt, deși cercetat pe aproape toată lungimea sa între poarta de est și temple,
precum și în interiorul cetății, pavajul nu a putut fi găsit decât pe câteva segmente. Foarte
probabil elementele lipsă au fost refolosite.
În 1950, în momentul decopertării segmentului de drum pavat lăsat ulterior dezvelit,
acesta se afla într-o stare destul de bună de conservare, deși unele dale erau distruse, iar altele
alunecate de la locul lor. După 20 de ani, vorbind despre necesitatea consolidării
monumentelor dezvelite prin săpături, H. Daicoviciu avea să spună: „porțiunea dezvelită a
drumului pavat ce lega cetatea de incinta sacră e de nerecunoscut: lespezile de calcar ale
pavajului au fost în bună parte erodate de apă”72.
Calcarul utilizat de daci nu este unul rezistent, însă ei și-au protejat construcțiile din piatră
prin diverse metode (drumul pavat era acoperit, la fel și templele, au fost tăiate canale de
scurgere, rigole și alte sisteme de drenare pe lângă monumente, zidurile de susținere erau de
68
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asemenea acoperite pentru a se evita infiltrarea apei în emplecton ș.a.). Timp de secole,
ruinele monumentelor s-au conservat acoperite de pământ. După dezvelirea lor, în lipsa unor
lucrări de conservare, au intrat într-un proces foarte accelerat de degradare. Restauratorul
Iosif Korody a arătat că unele pietre care, la dezvelire, erau absolut perfecte și pe care se
vedeau și urmele de finisare, în doar 3 ani de stat sub cerul liber au căpătat urme de eroziuni
adânci de 3-4 cm73. Este și cazul drumului pavat, care pe segmentul dezvelit nu a fost protejat
și a nu beneficiat de drenaje. În Antichitate drumul era protejat atât de acoperișul de lemn,
cât și de canale care preluau apele pluviale și pe cele scurse de pe versanți. Un astfel de canal
este consemnat pe latura nordică a ramificației C, așa cum s-a văzut mai sus. Cu siguranță în
vremea dacilor au existat canale similare sau cel puțin rigole și la tronsonul principal.
5.2. Restaurarea pavajului. În anul 1980 s-au desfășurat lucrări de restaurare și consolidare
a drumului pavat. Atunci s-a constatat că starea de conservare a pavajului era în realitate mult
mai proastă decât se credea. Apa stagna sub dale, unde se afla un strat de lut impermeabil, ce
constituia substrucția drumului, și a dus la distrugerea acestora mai cu seamă pe partea lor
inferioară. Când s-a încercat scoaterea lor pentru a se restaura drumul, s-a constatat că se
dezintegrau și nu au mai putut fi utilizate. Prin urmare a fost necesară înlocuirea lor într-o
proporție foarte mare. S-a amenajat un strat de drenare, din balast și pat de nisip, pe care sau așezat noile dale, confecționate din calcar de Podeni, însă nu s-a mai respectat structura
originală în trepte scunde, ci s-a creat un pavaj plan. Au fost păstrate doar câteva dale
originale. Au fost refăcute bordurile, s-au creat drenuri longitudinale, care să capteze apa de
pe versanți, s-a amenajat actuala alee de vizitare paralelă cu drumul și s-a interpus o
balustradă între drum și aleea de vizitare. De asemenea, s-au stabilizat versanții prin înierbări.
Segmentul restaurat are lungimea de 40 m și se află situat la mijlocul pantei între poarta de
est și templul de pe terasa X74.

Fig. 14. Secțiuni prin drumul pavat
înainte și după restaurare
(Călinescu 1982, p. 18, fig. 9)
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Acest proiect de restaurare ridică două probleme. Prima dintre ele o constituie eliminarea
treptelor și realizarea unei suprafețe perfect plane, care nu respectă originalul. O nouă
restaurare ar trebui să ia în calcul demontarea celor 40 de m de drum restaurat anterior,
decopertarea întregului traseu al tronsonului principal, amenajarea drenajelor pe toată
lungimea drumului și refacerea pavajului în trepte scunde, așa cum a fost în vremea dacilor.
Cea de-a doua problemă privește materialul utilizat la replici, anume calcarul de Podeni.
Folosit la mai multe elemente refăcute ale cetății (ziduri, canalele de scurgere din zona sacră,
temple), acesta a început să dea semne de degradare la scurtă vreme după ce a înlocuit piesele
originale, prezentând crăpături și exfolieri. O nouă restaurare ar trebui să utilizeze un calcar

Fig. 15. Replici din calcar de
Podeni, deteriorate. În
partea de sus a imaginii se
văd câteva dale originale
(Foto A. Pețan, mai 2014)

mai apropiat ca structură de cel original, care era un calcar oolitic, granulat, extras din cariera
dacică de la Măgura Călanului. Cariera de la Măgura Călanului este astăzi declarată monument
istoric, așa încât nu se mai poate exploata calcar din ea, însă există și alte cariere de calcar
asemănător la noi în țară. Chiar dacă s-ar folosi tot calcar de Podeni, replicile ar trebui tratate,
așa cum de altfel și elementele originale, atâtea câte s-au mai conservat, ar trebui protejate
pentru a nu se degrada iremediabil. Încă în anii 70 s-au căutat soluții de conservare, însă nu sa aplicat niciuna. Testările făcute cu un lac pe bază de rășină pentalhidică au dovedit că aceasta
nu este o soluție eficace, deoarece pelicula nu pătrunde în porii pietrei75. În 1971 s-au discutat
mai multe soluții de protejare a pietrei, dar nu s-a ajuns la punerea în practică a vreuneia76.
Astăzi, când multe țări au dobândit o experiență considerabilă în conservarea monumentelor
de piatră77, o colaborare cu specialiști străini ar fi binevenită în cazul Sarmizegetusei Regia.
O nouă tentativă de restaurare a drumului pavat a existat la începutul anilor 2000. În anul
2003 a fost elaborat un studiu de fezabilitate în vederea obținerii unei finanțări prin
intermediul proiectului „Integrarea in circuitul turistic mondial a cetăților dacice din Munții
Orăștiei, mărturii ale genezei poporului român” din cadrul Programului Operațional Regional
2007- 2013. Proiectul viza restaurarea drumului pavat și a templului mic de calcar78. Pe teren
însă lucrările nu au fost demarate niciodată.
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Fig.16. Drumul pavat înainte de restaurare (Daicoviciu 1972, fig. 35)

Fig. 17. Drumul pavat restaurat (Foto A. Pețan, iunie 2013)

5.3. Reconstituirea galeriei. Deși existența unei galerii a drumului pavat este presupusă de
multă vreme, nu i s-a acordat atenția cuvenită. Nu s-a făcut până acum nici o reconstituire
grafică a acesteia, fapt care îl privează pe turist de adevărata imagine a monumentalei scări
acoperite, dar și pe cercetător de înțelegerea raporturilor reale dintre acest monument și
restul zonei sacre. Este adevărat că galeria, fiind din lemn, nu a lăsat indicii cu privire la
aspectul său, însă meșterii daci au fost obligați să adopte anumite soluții în funcție de
configurația terenului, înclinația pantei, lățimea drumului, materialele de construcție folosite,
climă și regim hidrologic ș.a., așa încât o reconstituire ce ține cont de toate aceste aspecte nu
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poate fi foarte departe de versiunea originală. Imaginea de pe Columna lui Traian ar putea
oferi o sugestie. O cercetare arheologică minuțioasă ar putea furniza informații cu privire la
unele aspecte ale acestei suprastructuri. Ceea ce ne-ar scăpa sunt eventualele elemente
decorative practicate în lemn.
Propunerea de reconstituire realizată de Mihai Stancu cu prilejul documentării pe care am
făcut-o pentru acest studiu (pentru care îi mulțumesc călduros și pe această cale), prezentată
mai jos, revelează acest monument în toată grandoarea sa și obligă la rediscutarea câtorva
idei enunțate anterior. Era într-adevăr acest drum o axă ce dirija și ierarhiza perspectivele
directe și laterale, așa cum afirma Antonescu? Ce se putea vedea prin acea galerie, pe măsură
ce pelerinul cobora spre temple? Era vizibil templul de pe terasa X? Erau acoperite și
ramificațiile drumului?

a.

b.
Fig. 18. Reconstituire virtuală 3D a drumului pavat de la Sarmizegetusa Regia (a. interior; b. exterior)
(Mihai Stancu, www.romaniadevis.ro)
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Importanța acestor reconstituiri rezidă și în faptul că ne obligă să regândim condițiile
practice care au determinat adoptarea anumitor soluții arhitectonice și să nu căutăm
semnificații religioase în orice chestiune inginerească.
5.4. Valorificarea turistică. Astăzi, în dreptul drumului pavat există un panou de mici
dimensiuni, realizat de echipa de arheologi care desfășoară cercetări în sit, cu informații
sumare și cu o fotografie ce acoperă aproape jumătate din suprafața panoului, reproducând
exact ceea ce vede turistul la fața locului în timp ce citește panoul, adică o imagine a restaurării
greșite. Acest gen de panou, care reproduce ce se vede la fața locului, în loc să ofere date
fundamentale despre monument, despre forma sa originală cu trepte, despre toate cele trei
ramificații, o amplasare în plan a traseului sau un desen/reconstituire a monumentului cu
galeria sa, este departe de nivelul pe care îl reclamă un sit de talia Sarmizegetusei Regia. Până
la demararea unui proiect serios de punere în valoare a drumului pavat, s-ar putea face ceva
pentru o mai bună informare a turiștilor cu privire la acest monument.

Fig. 19. Panoul de informare de lângă drumul pavat

Fig. 20. Traseu de vizitare a drumului pavat (mai 2014)
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Dat fiind că aspectul templelor este încă mult dezbătut, cu multiple soluții de reconstituire,
drumul pavat rămâne monumentul care ar pune cele mai puține probleme de restaurare/
reconstituire și ar putea deveni o imagine-simbol a Sarmizegetusei Regia. Accesul turiștilor în
incinta sacră pe acest drum și prin această galerie ar constitui o experiență valoroasă,
deoarece ar reface ambianța de acum 2000 de ani și ar sugera adevărata grandoare a capitalei
Regatului Dac, foarte greu de intuit astăzi în baza puținului rămas pe teren. Deși în prezent
accesul este interzis pe drumul pavat (lucru justificat, dată fiind suprafața alunecoasă și în
pantă a drumului restaurat), trebuie menționat că în cele mai multe situri arheologice din lume
turiștii, adesea în număr mult mai mare decât la Sarmizegetusa Regia, au acces pe vechile căi
pietruite. Cu atât mai mult ar trebui permis accesul pe un drum format din replici, protejat și
întreținut. Amenajarea terasei de lângă drum ca spațiu de belvedere sau ca o extensie laterală
a galeriei ar ridica și mai mult impactul traseului parcurs de turist. Beneficiile unui asemenea
demers ar fi și de partea științei, pe de o parte pentru că decopertarea în vederea restaurării
ar produce o documentație arheologică valoroasă, de care C. Daicoviciu ne-a privat când a
săpat în 1950 (desigur, cu condiția ca această documentație să fie publicată), iar pe de alta,
deoarece problemele pe care le-ar ridica o astfel de reconstituire ar obliga cercetătorul la
revizuirea unor aspecte, poate neașteptate, legate de înțelegerea monumentului și a sitului în
ansamblul său. Lucrările nu ar afecta traficul turistic spre temple, datorită existenței unei căi
secundare de acces în zona sacră.
Reconstituirea virtuală propusă de Mihai Stancu reprezintă una dintre variantele posibile.
Restaurarea pavajului și reconstituirea fizică a galeriei în urma unui proiect la care să participe
arheologi, arhitecți, ingineri și restauratori ar putea transforma fundamental aspectul actual
al Sarmizegetusei Regia, constituind un câștig major atât pentru public, pentru turism, pentru
promovarea patrimoniului cultural, cât și pentru lumea științifică.
Inexistența unui administrator al sitului a dus la blocarea oricărei inițiative de restaurare
și conservare după ultima încercare, cea din 2003. Din decembrie 2012 Sarmizegetusa Regia a
intrat în administrarea Consiliului Județean Hunedoara, astfel încât demersurile trebuie
reluate. Soluțiile de finanțare pentru o astfel de restaurare n-ar trebui condiționate de
câștigarea unor proiecte mari și ambițioase pentru întregul sit, foarte necesare de altfel, dar
care presupun zeci de milioane de euro dificil de obținut, ci se pot constitui într-un proiect
independent.
6. Scurte considerații finale
Cercetarea atentă a drumului pavat este esențială nu doar pentru înțelegerea acestui
grandios monument al capitalei Regatului Dac, ci și pentru deslușirea etapelor de amenajare
a cetății și a zonei sacre. Drumul pavat, împreună cu cele trei ramificații ale sale, poate
constitui un element-cheie în stabilirea corectă a acestor etape și poate furniza date
fundamentale care să ducă la lămurirea istoriei ansamblului de la Sarmizegetusa Regia. În
același timp, o restaurare cât mai profesionistă a acestui monument și o promovare pe măsură
ar oferi turiștilor o imagine sugestivă a ceea ce a fost cândva măreața capitală a dacilor, ar fi
în beneficiul cercetării științifice și ar contribui la o mai bună promovare a civilizației dacice.
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