O NOUA PRQPl)NERE .DE RECONSTITUIRE
A-SANCTUARULUI A DE.LA SARMIZEGETUSA·

~on~entele Sarmizegetusei, cu deosebi,re . .acelea din „incinta sacră•.
cu ·deoenii ,în urmă prin eforturile
Daicoviciu, ,a,u trezit ,încă de atunci
interesul arheologilor ~i al celor cu preocupări pentru civiliz.a.ţia dacilor. El
avea ,să crească co.n-st.ant, dacă -nu progresiv, ,pe măisura cunoaşterii monumentelor ele cercuri tot. mai largi de specialişti şi amatori aplecaţi asupra
descifrării tainelor materializate în elementiele lor componente. Nu lipsesc,
desi~ur, nici încercările de reconstituire, chiar dacă adesea unele păreri isÎnt
diametral opu.se.
A'Semenea nete diferen.ţe de opinii sî-nt ex,plicabile mai ales prin starea
incompletă •de paistrare a monumentelor pînă la descoperirea lor prin cercetări sistematice. Unele dintre monumente au ·fost demontate integral sau
aproape integral de dac~; ,inşi.şi pentru .a ridica alte construcţii. pe a.celaşi
loc -şi o parte a materialelor provenite din demontări au avut apoi ÎntrebuÎ.nţări parţial sau total diferite ·de cea iniţială, .altele erau Jn fază de construcţie I.a izbucnirea răz,boaielor şi roa.te cele păstrate pînă la 106 au fost
distruse -si,stematic de rom.ani. Di•strugerea romană a implicat incendierea
constflueţiilor, tăierea cu dalta a elementelor lor componente din .piatră,
demontarea parţială a unora ,sau ,în mă.sură să facă astăzi impos~bilă preciz,area .destinaţiei ini,ţiale a ahor.a, ca şi utilizarea blocurilor de piatră, a
la.ştrilor, a tamburilor ·de coloană etc. pentru refacerea zidului cetăţii menit
să ,adăpostească o vreme garnizoana ce suprave~hea zona fostei capiu:e a
Daciei.
Împrejurările amintite au avut ca urmare conserva-rea inegală a monumentelor ,şi rareori paistrarea indiciilor ahsolut indispensabile unor reconstiruiri sigure.
Intenţia noastră .nu este Înisă aceea de a intra în detalii privitoa.re la
con-struqiile din „incinta s.acră" a Sarmizegetusei ~i. ca atare, ne rezumăm
să revenim asupra unuia dintre s.an,ctuare, care, .în ultimul timp, a constituit
ooiectul oîtorva studii, anume sanctuarul A*, situat la extremitatea sudvestică a ,terasei a XI-.a.
impunătoare şi enigmatice, descoperite
susţinute .ale colectivului condus de C.

p1-

* Denumirea de sanctuar A a fost ,propusă şi utilizată de H. Daiicoviciu (u S41JCtuaire A de Sarmiuget"sa regia, 1n ActaMN, XVII, 1980, p. 65; of. idem, Daci,a de 111
Burebis-ta la cucerirea romană, Cluj, 1972, p. 207). Acceptarea ci este recomandabili pentru
preciziunea cc o implică şi pentru că evită :întrebuinţarea în cont~nuare a cunoscutei fu:tuaţii
de· denumiri existente ,pînă acum in literaturi (,,sanctuarul vochi de calcar de pe terasa xi-,
.,sanctu.arul vechi de calcar", ,,sanctuarul vechi cu 60 de coloane de ,pe teras.a a XI-aa etc.).
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ln acest context reluarea, chiar suc-cintă, a obscirva,ţiilor de ordin arheologic 5nregi-strate în timpul iffvesrigării sale ,se dovedeşte a fi absolut necesară.

Semnalat mai -întîi în ra,ponul asupra săpăturilor de la Grădiştea Muncc!ului, apărut fo 1952 1 , sancwarul a .fost cercetat apoi î.n dteva campanii
succesive! ;Şi investigarea sa s-a reluat în 1980, prilejuită ,fiind .de locră,rile
de restaurare-".
Pe acea porţiune a tera-sei a XI-a, I.IDde se află resturile sanctuarului
acum ân diocuţie, s-a constat.at existenţa a _patru niveluri distincte de construeţi-i, corespunzătoare la ,tot at1tea adînc1rni diferite .fa.ţă de ni·velul de
călcare modern, toate ridicate fiind pe o terasă artificială (asupra fazelor
de înă4are a acesteia ,din urmă ,se va reveni cu ideta.lii).
Stratigrafia (de su,s în jos) ,se prezenta astfel 4 : sub stratul de
humu.s modern se a.fla:
- nivelul 1, la -adîncimea de 1 m, pe care s-au descoperit patru blocuri de calcar dispuse oarecum în pătrat, reprezentlÎnd temelia unei construcţii -romane {,pos~bil temelia unei construeţii de lemn) căreia îi .11parţi
neau şi cărămizile patrulatere de mozaic găsite tot acolo;
.
- nivelul 2, la adîncimea de 1,35 m, pe care se aflau urmele unui sanc-:
tuar cu stîlpi de andezit, toţi decapitaţi la distrugerea romană (fig. 1).
Amintiţii stiîlpi de andezit se sprijineau ipe un fundament masirv, construit
din q,iatră .de rîu şi piatră locală nefasonată, legată cu lut, care Încin,ge o
supra•f.a,ţă rectangu!ară de 30 X 15,60 m. Pe mijlocul acestei suprafeţe, anume
în axul longitudinal al ei, se aflau şapte plinte de caka:r, cu diametrele va-·
riind între 1,lC-1,50 m şi grosimea de 0,20-0,25 m, identice - după .:um
se va vedea - ca formă şi dimensiuni cu plintele din următorul nivel. 1n
apropierea şirului ,de stlÎLpi de andezi,t de pe latura de sud-est s-au descoperit numeroase cuie şi cinci ţinte de tfier;
- nivelul 3, !a adînicimea de 2,85 m, pe care s-au descoperit p,atru
şiruri de plinte de calcar, fie-care dintre ele aviînd 13 piese i,n situ ~fig. 2).
In spaţiul existent pînă la zidul de nord-est mai încăpeau pe fiecare şir
încă două plinte (marcate cu puncte în desen), foarte probabil cele şapte
din nivelul superior (şi încă una pierdută sau distrusă), reutilizate la construirea sanctuarului de andezit din nivelul 2. Plintele descoperite in . situ
aveau ,dimensiuni ce variau îmre limitele .amintite pentru acelea din nivelul
2 şi pe une!e dintre ele s...a conistatat existenţa unor adîncituri ci-rculare, cu
diametrul de 0,50-0,80 m, ca ~i. uneori, urmele sdlpilor de lemn. Pe, Latura de nol'Ci-vest se miai aiflau urme!e a şapte strilpi ,de lemn, cu dia,metrele
de 0,_50-0,80 m, iar pe cea de sud-est doi astfel de stîlpi, toţi sub ni vei ul
1

C. Daicoviciu şi colab., în SC/V, III, 1952, p. 290 şi fig. 8-9.
C. Daicoviciu, I. H. Crişan, în Materiale, V, 1959, p. 395-399; C. Daicoviciu;
N. Gostar, H. ~icoviciu, fo Materiale, VI, 1959, p. 399-341; C. Daiooviciu; I. H. Crişan,
În Materiale, VII, [ 1%1 ], p. 304-305.
' H. Daicoviciu, Şt. Ferenczi, I. Glodar,iu, E. larosl,avschi, A. Rusu, &port asupra
l«rărilor de La GTădiştea Muncelului (1980), prezentat la a XV-a Sesiune anuală de rapoarte iPrivjncl cercctăr.rle arheologice, Braşov, 1981.
.. .
4 Datele
privitoare fa. stratigr.afic reprezintă sin-teza observaţiilor şi . a const;ltă~ilor
d.n lucrări4c citate !În notele 2-3, cărora li se . .idaugă aceea a tui H. Daicoviw;i.u_ (un.
Â€taMN, XVII, 1980, p. 65-72) 1i observaţiile din campania anului 1980 (pentru .~i~.
!,urile 3 şi 4).
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~ -Fig. I - Descoperirile din porţiunea de sucl-Yes t a terasei a XI-a (plan) : 1. plintă de coloană (calcar) in situ; 2. plintă de coloanli
demontată ; 3. stîlp de lemn ; 4. stîlp de andezit ; 5. substrucţia stîlpilor de andezit; 6. plintă de coloanli (calcar) refolosiU la sanctuarul de andezit ; 7. cuie de fier ; 8. m onedă; 9. medalion de lut ; 10. conductă de apă ; 11. dalele scllrii de calcar; 12. zid (desen
după C. Daicoyiciu, ~ - Gostar, H. Daicoviciu, în Materiale, VI, 1959, p . 338, fig. 7).
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fun daanentului din piatră şi lm ,al s.cilpilor de andezit, deci aipa'rţinfo.d ·sigur
sanctuarului A. În cercetările dm 1980, ,săpă tura a înaintat din&pre ,vale
pînă sub şirul de plinte de pe latura -de ,sud-est a ·sancroarului con<Stavind că
fie~are dintre plinte era aşezată pe o semicalotă (,adîncită ~n pămîntul de
uITIJplutură al terasei), ce consta din piatră ~i lut . .Amintitele semicalote nu
reprezintă .iloceva deaît consoli<larea pămîntului de umplutură al teraisei
în acele locuri unde urma să se aşeze plintele ,de1 ca,lca,r;
- nivelul 4, la aproximativ 4 rn adîncime, consta dintr-un şi,r de
grupuri de 3-4 blocuri de calca.r, uneori di<Spuse tn cr,:-.:e, .fiecare g.rup
a~zat fiind pe o semioalotă cu ,compozi.ţia <Semnal.ită în nivelul 3.
Porţiunea de terasă unde se află aceste pavru niveluri distincte este
încinsă pe laturile de nord-est, sud-est şi. sud-vest de ziduri :groase de
2,30-2,50 rn. Un sonidaj pe faţa internă a zidului de ,pe latura de nordest a coborî,t pfoă la 11 rînduri de blo curi, dar <fără a ajunge la baza zidului,
iar <Săipătura de pe fo.;ţ,a internă a zidului de ipe latura de ,sud-est a coborît
pînă la 12 ,rînduri de blocuri. Urmărind tin continuare zidul spre .nond-est
s--a .const.itat că el formează un turn. Cercetările nefiind încheiate, preciziuni
în acest sen'S siînt .a:bia de aşteptat.
De la zi1dul de no.rid-est porneşte spre sanctuare o pLat1formă construită
î.n aceeaşi manieră, care se a1fla cu 0,60 m mai ,sus decît nivelul iplinte:or
sanctuarului de calc.ir şi, cum ea foaintează până în ,apropierea fondaiţiei
de piatră şi lut a ,sanctuarului de ,andezit, s-a condhis că a.pa,rţine nivelului 2.
Pe latura opusă, la ,sud-vest, zidul de tera·să este dublat de altul, gros de
numai 1,30 m şi, la 2,55 m iÎn aceeaşi direcţie, se află un,ul similar, gros de
1,08 m. Între ele <Se găseau 10 'di.n dalele (lun,gi de 0,62-1,08 şi late de
1
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Sanctuarul A (plan): 1. plintă de coloană (calcar) in situ; 2. plintă de coloanl
demontată ; 3. stîlp de lemn.
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0,46-0,60 m) unei scări
perpendiculară pe capătul

de piatră care urca dinspre vale spre platforma
de nord-vest al amintitului zid. Nivelul în.alt .al
pl,adormei în •raport cu sanctu.arul de calc-ar o racordează tot la aicela de
andezit.
In sfîrşit, relaţia dintre conducta de apă ce coboară dinspre nord şi
sanctu.a-re este posăibilă, dar ,încă nedovedită de ,situaţia de ,pe teren, 3L'ia
înoît ea putea cob.orî, eventual, .şi la -alte construcţii, ,situate •În aval.
Pentru da~area nivel,urilor existente pe terasa a XI-a, din poqiunea
aflată acum ,În discuţie, diispunem de trei re:peire cronologice. Primul este ~unoscutul med-alion •de lut a11s ,cu bustul zeiţei Diana (Ben1dis), care .ar imita
.aversul unui denar al lui Tiberiu,s Claiudius Nero, -din anul 80 î.e.n. Găsi
rea sa pe a şasea plintă din şirul -al doilea ~fi$. 1) poate ctmst~tui un indiciu
pentru datarea sanctuarului ,în ,prim.a jumatate a secolului I 'Î.e.n. 5 Al
doilea constă dimr-o monedă, anume un as de la Claudiws, •din .anul 41 e.n.,
descoperit pe nivelul sanctuarului A, cee,a ce dovedeşte existenţa lui „încă
pe I.a sfîrşitul primei j,umătăţi a ,sec. I e.n." 6 • In sfiÎrşit, al treilea este reprezentiat de nivelul roman, •datat din anul 106 iÎnainte7 • Din punctul de vedere
al valorii lor pentru cronologia -a1bsolută a ,d~feritelor faze de construcţie,
certe ~nt ultimele două repere -amintite, cît timp medalionul de lut a-rs
poate fi interpretat şi altifel •decît o imitaţie a ,denarului din 80 iÎ.e.n. Sigur
este, ·deci, că sanctu.arul A exista înainte ,de ci,roa 41 e.n. şi că ,sanctuarul
de .andezit de de.asupra lui a fost distrus la cucerirea ,romană a Sa11mizegetusei.
Cît priveşte amenajarea terasei, ea s-a .făcut - după cum .rezultă din
cercetă·rile ,de pînă .acum - -în ip,atru etape diferite. Mai -ÎntlÎi a fost înălµtă
:pînă la nivelul corespunzător şirului cu grupuri de 3-4 blocuiri şi ,încinsă
pe trei laturi cu zirlu•ri puternice menite ,să susţină apăsarea ipămîntului de
umplutură. în etapa următoare, după dezafectarea construoţiei căreia îi
aparţinea amintitul .şir de grupUJri de blocuiri, terasa a fost ânăl,ţ.ată ,pînă la
nivelul coresIYUnzător plintelor sanctuarului A, iÎn a treia pîna la nivelul
sanctuarului de andezit ,şi ,În ultima, •supenficială, rezul.rată de .fapt din
nivdarea dăriîmăturilor, pînă la nivelul consiruoţiei romane. Etapelor a doua
şi .a treia le-a wresipuns ipwbabil înalţa•rea pe potri,vă ,a zidurilor Ide L5priiin, implicit derz.a:fectarea, :în timpul lucrărilor în vederea ,construcţiei sanctu.arului A, ,a turnului de pe ziidul de LSud-est .

•
Mult timp după descoperirea lui, ,sanctuarul A ,nu a intrat ân preocupă
rile. speciali1ştilor, dacă ne referim s~ri,ct la ireconstiruilfe, pentru ,că, .altnninteri, -s...a bucurat de toată atenţia ca unul ce putea fi datat :în vremea . .lui
Burebistla .. S...a a-dmi,s, proibabil prin analogie ·cu propunerea de reconstituire
,pentru sanctuarul ·de ,an,dezit de ,pe ter>aisa ,a X--a.8, că era tot descoperit,
sub caelo, coloanele sale de lemn nedepă,şind 1.,20-1,50 m •Înălţime. Ca.rac~ C. Daicovietu,
' C. Daicoviciu,
7
C. Daicoviciu,
! C. Daicoviciu
bis-ta •.• , p. 210.

I. H. Crişan, &n MaUTiaJe, V, 1959, p. 396.
N. Gostar, H. Daicoviciu, în MateriaJe, VI, 1959, p. 341.
I. H. Crişan, op. cit., .p. 398-399.
~i co!ah., op. cit., p. 295, fig. 13; H. Daicovi6u, · Dacia de la 81're-
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terul urano-.sola: al reli,giei dacilor nu numai că nu se .Împotrivea, da,r
sprijinea propunerea că ,sanctuare!e puteau .fi lipsite de acoperi'Ş.
Pornin1du~se apoi un primul rînd de la consiiderente ce priveau clima
aspră ,şi cu precipita,ţii aJbundente din zona montană (cota 1200) unde se
află situată Sarmizegetusa, s-a avansat o propunere de reconstituire a sanctuarului, de astă dată cu acoperiş 11 • Fără a intra acum în detalii, sanctUarul era socotit drept o construcţie pe couă nive:uri - sub-sol şi parte-r - ,
cu .portic, cella şi acoperiş, -cel -din urmă sursţinut de coloane ,de calcar 111 •
Lntre.aga construqie ar fi fost inspi-rată din tipul de templu g•recesc „dipter",
combinat cu cel .~pseudodipter" şi avînd proporţii apropiate stilului ionic.
A doua ,propunere oe rnconstituire 11 , care admite, de .asemenea, existenţa ,acoperişului, aduce mai Înt1Îi În discutţie argumentele ,potrivnice existenţei subsolului şi a parterului cu porti-c şi celha din prima •reconstitui•re, ne?JÎn-d ,po-siibilitatea r·ovedirii unor influenţe gre:esti ,În concepţie. În continuare, se optează pentru o conistr:ueţie cu coloane şi acoperiş, dar fără pereţi şi
î.ncnnjurată de o ,.,1mprreimu·re" ce c<'nstă <lin stîlpi de andezit, ,:are, duoă
cum s-a. văzut, aparţin sanctua•rului din nivelul 2. Este de observat că incliferent cum ar fi ,fost legate •coloane'.e În ipartea superioară, cu grinzi transversale şi longitudinale, rezistenţa ediificiu!ui lin faţ.a ·VÎnturilor era imposibilă, cu atît mai mult cu cît coloanele de lemn nu se legau în nici un ,fel
de bazele de ·calcar, ci -se 51prijineau <loar ,pe ele. Dealtmiinteri, astăzi în-că
ViÎnturrile ,smulg acoperi.şu,ri de pe const·rncţii cu pereţi, atunci clnd timpanele nu sînt Închise.
Ultima opinje exprimata Sn legătură ,cu sanctuarul A 1~ aduce argumente ce se împotrive9e existenţei rubsolului, a coloanelor de cal.car şi se
î.ndoieşte de aceea a pereţilor •şi acoperişului. Se preferă admiterea unei
constru-ctii de cult descoperire evident fără nici un fel de inifluen,ţă
grecească în concepţie - , cu coloane de lemn (înalte de 1,50-1,60 m) sprijinite .pe discurile de calcar (ce puteau fi pi~'.lte sau hare de coloana), Înconjurată de o ,împrejmuire de lemn ale cărei resturi constau 1din cei 9
st'Îlpi descoperi-ţi pe liaturile de nord-vest (7) şi sud~t (2). Problema existenţei sau Q!bsenţei unui perete •ramînea, fo ultimă instanţă, deschisă din momen,t ce coloanele de lemn ,din axul longitudinal al sanctuarului de ,andezit
de deasupra susţineau acoperişul lui.
Acea~ta fiind situaţia •În ,privinţa •reconstituirilor posibile ia'.e sanctuarului A, avansate pîna acum, ,înainte de a fa::e o .nouă :propunere de reconstituire, .socotim necesară amintirea dtorva observaţii de ordin general
refe.ritoare la ,construoţiile ,diaicice de suprafaţă: toate iint ridicate pe sol ~i.
1

9 I. H. Crişan, M. Moldovan, Influenţe greceşti În arhitectura sacră a dacilor, în
Tibiscw,r, IV, Istorie-arheologie, 1975, ip. 91-106; (lf. I. H. Crişan, Burebista şi epoca su.2,
1977, 'P· 414-423.
1o Este de observat în acest context că „tamburii• de calcar, întregi şi fr:1.gmentari,
des-qperiţi în emp!cctonul zidului cetăţii de la Sarmizegetusa, refăcut de romani, au fo~a
şi dimensiunile extrem de .apropiate ou a'1e bazelor de calcar ale colo:1.nclor de lemn d,n
sanctuarele de la Costeşti, ceea cc .îndeamnă s;pre .presupunerea existenţei la S.11mizegetu-sa,
în-tr-un Io: deocamdată neidentificat, încă a unui sanctuar patrulater.
li D. Antonescu, Arhitectura sanctuarelor patrulatere dace. Comentarii şi propuneri,
în Re·uista muzeelor şi rrumumentelo,, I. 1980, ,p. 69-76.
· 12 H. Daicov,ici'll, Le sanctuai.re A de Sarmizegetusa regi..i, p. 7.\-79 (,pentru stratigraJie
ş.i detalii de ordin arheologic, p. 65-72).
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cu cxccpţi.a gt"opilor, dint-re ,care unele pot d'i ~oootite rituale, dar ele nu
intri acum iÎn discuţie, .nu ,au .încăperi -sub nivelul a-cestuia; ,podeaua constNeţiilor laice ~i religioase era din pămî.nt, -a<lesea .fă,ţuit cu lut, uneori cu
ornamente incizate ~i extrem de rar din scl.ndură; pereţii din kmn, lipiţi &u
nu cu lut, erau fie sprijiniţi pe o bază de piatră, .fie, mai des, isusţinuţi
de -stîJpi fofipţi în pămînt; acoperişul, impus de dimă, era din paie, stuf,
şindrilă, mai r'1'1' cin ţiglă.
Revenind I.a sanctuarul A, elementele .certe de oare dispunem con.stau
din 60 de plinte de calcar, dispuse 'În patru şiruri de oîte 15 fiecare şi 9
stâlpi de lemn, dintre care 7 pe u,ia idjn I.a.rurile lungi .şi 2 pe cea:altă.
Nesigur este dacă amintitele ip.linte pot .fi ,socotite oa atare {presupunîn<i că
pe ele se aşeza baza de lemn a coloanei 13) sau drept 'haze de coloană (mai
deg·rabă). Este sigur, in schimb, că ele nu se vedeau, din moment -ce diametrele lor nu 5Înt egale şi unele au pe :partea superioară o ,adîncitucă ciccula.ră, un locaş, anume .făcut pentru coloană. Cît despre coloane, posibiliLatea va acestea să fi .fost din ,eiatră, fiecare constînd din d,ţiva ~huri,
este dintru •Început exdu,să. Nuanarul mare al coloanelor {60), iahiar dacă ele
nu depă.şeau ,în înălţime 3-4 m, duce la o dfră impr~ionantă de tamburi
şi aceştia ar fi fost imposibil să nu se găsească, indiferent ce întrebuinţare
au primit după demontarea isanctua'l"ului. Sîntem obligaţi, a,ş,adar, ~ă -admitem exiistenţ.a u.nor coloane din lemn, trunohiuri fasonate ,ele copaci, cu di.ametrul la bază de 0,50-0,80 m. Oricît de rezistente ar fi fost însă astfel
de coloa.ne, stabilitiatea lor - din moment a nu erau ,fix.ate cu nimi.c de
bazele de calcar - poate fi socotită în cel mai bun caz precară şi nu este
de admis că numai ele su9ţineau acoperişul. Dar accepta-rea existenţei a.cestui.a din .urmă impune totodată prezenţ,a pereţilor, iale ciror urme nu par ,să
se fi găsit.
.
S-au menţionat de dteva ori cei nouă ,stulpi, cu .diametrele de 0,500,8C m (intocmai ca ale coloanelor), a.fiaţi ,pe Laturile de nord-vest şi sudest ale sanctuaru:ui şi interpretarea lor ca 1ffoînd ,parte din âmprejmuireia
con.struoţiei. Mai ,întîi este de observat ci ipentm o 'Împrejmuire grooimea
acestora este cel puţin nwbi-şnuită. fo al doilea rnnd, existenţa unei asllfel
de Împrejmuiri n.u este dovedită la toate sanctuarele patrubatere şi, ca urmatt, nu poate fi socotită ca un element constant repetabil, cum s-a sustinut14. Mai mult, astfel de ,împrejmuiri există în -sanctu.a-rele circu-lare de la
Sa-rmizegetusa, la dO'I.Jă patruliatere şi la sanctuarul de andezit de deasupra
celui aflat acum ân .discuţie. Ele lipsesc ,însă la 5anctuarul de andezit .de .pe
terasa a X-.a, la sanctuarul patru\.ater mic '11fliat I.a nord-vest de sanctuarul
A .'iÎ la toate sanctuarele pat,ruLatere de la Costeşci, ,pentru a mi mai vor,bi
de altele din păr,ţi d~ferite ale iDa,ciei. ln sfârşit; existenţa unei astfel de
împrejmuiri se poate admite În cazul sanctuarului A, dar cu stîlipi <le dimensiuni 'l"ezonabile. Ei au iputut foarte bine ,să dispară -fără urmă la demontarea sanctuarului A şi scoaterea lor -chiar se impunea -oît timp suprafaţa delimitată de ei era mai mare .deoît aceea a 5anctuarului urmator (1lntocmai ca iale co:oanelor). Considerentele toanai ex,puse ne fodeamnă, · deci,
să credem că aceiaşi 9 soîlpi, cu diametre consideralbile, era,u meniţi să ,su.s13

14

Cf. H. Daicov,iciu, op. cit., p. 78.
D. Antonescu; op. cit., p. 69.
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tina pereţii tot de l~n: ai sanctuarului A, îrnprejuxarea că s~u. păstrat. doar:.

9 .. poate .fi ,<;xplioo.tă. ,penfect prin ..i,c.eeaşi -~onta·re a ,SJanctuatului. Ex,isteniµ
un<n ..;i•stfel de snlpi, ma.sivi pe toate laturile cOJJ.duce spr.e evah~a:rea 9~n-

Si-Uflil.pr sanctuarului la cirica 38,S0XlJ,50 m (exterior).
.
· · -Reconstituirea de ·,faţă porneşte de Ia iaceste considerente, propunî.nd o
închidere perimetm:ă cu ,pereţi -de lemn. Distanţele între coloanele de lemn
variază Între· 2,40-2,70 m, asigurîn-d o •c:,rculaţie relativ comodă. Mai ,mj.c
('aPT.OJ\. 60 cm) :rălmÎne. spaţiul liber fotre .pereţi şi primul şir de coloane,
carţ. permite to~ o .cir.culaţie, nefiind exclusă nici ipoteza unei alte destinaţii.

1lntrn.rea putea rfi amplasată pe latura scurtă a edificiului, ,înt'l"~un:a din,
traveile laterale, prin analogie cu a:te sanctuare patrulatere de la Sarmirz.eget11sa.
. Şirurile ,de coloane ce divizează spaţiul interior nu permit pel'ceper~
lui ~n ansamblu, ci treptat, -pe mă.sura depk11sării -dintr-o deschidere îrit-r-;il,ta.
Dimensiunile relativ mari ale edificiului presupun existenţa unor ·goluri
care · să permită' luminarea interiorului. Dimensiunile mici şi amplasarea
imediat suib streaşină a :acestor .goluri se justifică prin intenţia unei pierderi
mi<.i de căldură şi a protejă-rii de intemperii.
lnvelitoarea, după toa,tc probabilităţile, putea fi din paie sau din şin
drilă, .stuful .fiind exc:us din pricina zonei montane, iar ţigla nedovedită
de nici o desrnperire, nu numai la sanctuarul A, dar nici la celelalte. ln
,ce ne priveşte, preferăm ,acceptarea şindrilei pe o ,fermă ,de că.priori, :Întocmai ca la h>cuinţe, unde există indicii ,în acest sens. Învelitoarea ,din ţiglă,
rezi-stentă şi a.spectuoasă, a ieşit probabil din vederea conistructorilor din
pri~ina g•reutăţii sale considerabile şi a deschiderilor mairi ce trebuiau acoperne .
. Desigu-r reconstituirea .de acum (fig. 3-4) nu trebuie :privită ca singura
soluţie posibilă şi ni.ci ca fiind definitivă. La ,fel ca ş-Î roluţiile avansate
anterior, ea poate constitui ,doar u.n punct ele plecare pentru cercetările
viitoare menite să contiriibuie la clarificarea şi aprofun,da-rea unora dintre
,aspectele încă insuficient cuno,~ute ale civilizaţiei dacice.

MIHAELA STRIMBU -

IOAN GLODAR!U

UNE NOUVELLE SOLUTION PROPOSEE BOUR LA
RECONSTI11UTION DU SANCTUAIRE A DE SARMJZEGE..TUSA

(Resume)
L~ Jfrouvertes ele la partie sud-ouest de la Xle tcrassc Je ,,l'encein-tc sacre• de
Sarmi1egerusa et partirnli/:rement cellcs du niveau .,,
savoir le sarictuaire A, ont sus,:ite
le Jemier tornps des cliscussions dans la litteraturc ele _gpe,.:i.alite.
S1Kcintemcnt, la s:tuation stratigra.phique se .prescntc la (d'en haut en ba.s) conmc
i-l ~uit (fig. I): dans le riiveau 1 une construction romainc (peut-~trc uru: taur); dans Ic
niveai, 2 LUl san.cruaăre aux pilastr~ en andes,te, pla.ces sur tm f~ndement ,en ipie~ liee
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Sanctuarul A, reconstituire
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(secţiune transversală).

Sanctuarul A, reconstituire (perspectivă).
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a.vcc de la glaisc, ct ayant sur !'axe longitudinal des oolonnes en bois -plaa:es sur Jes bases
de ca!cairc; dans le niveaM 3 un sanctu.airc
bascs en cakaire et aux rnlonnes -on oois
(initiailemeM 60 <lont 7 ont ete employees une <leuxieme fois au sanctuairc du niveau 2
rt une est dispame); dans le niveau 4 une autre construction en cours de rocherohc. La
ttras,ge est pourvue de trois cotes de murs qui la soutiennent et a sur I-e cote ffld--0ucs1 un
escalicr en cakaire et ~ur Ies cotes courl!S deux 1111urs .perpendiculaires a,ppartenant au nivea,u 2.
Le sanctuairc A (fig. 2) ava.it Ies bases en calcaire des colonne,; pi.acces, cha,cune, sur
des somi<alones en terrc glaise ct pierre, quelques unes ayant des croux aux diametres de
0,50-0,80 -rn. Sur le cote nord-ouest on a aussi docouvert Ies traces de 7 piliers en boi~,
ainssi quc <kux autres sur le cote sud-est aux dia.metres de 0,50--0,80 m.
Les opinions <lifferent sur cc qui est de !'aspect initial <lu sancttJaire, qu'on 1 coni;idere comme ayant ete soit decouven,
colonnes traipues en bois {notes 8, 12), soit I ,1yant
1111 toit. D;tns CClltC derniere hypothesc on a avance l'exiistence d'un sous-sol (n. 9) ou qu'il
aurait en un toit soutenue uniquement par des colonnes (n. 11). La premiere variante
-toit
a
ecartce, en vertu du -m.anque des arguments archeologiques (Ies travaux cite au n. 11-12),
et l'autre n'est pas soutenable du fait quc les seulcs oolonncs en bois n'etaicnt q,as
mC"IllC
. d'assurcr la stabilite de la charq,ante et du toit.
La variante de reconstitu-tion que nous proposons {Jig. .\-4) a comme point de
dq,art: Ic fait que Ies bases en calcaire ne se voyaent pas (ce qui ex;plique ,Jes <li-rnensions
inegales de !curs dia.metres ainssi que l'existcnce des -croux de sur leur surfaA:e superieurc),
la sti.pposition qu'il y avait des colonnes en bois (on n'a pas <lcrouvert de tambours en
cakaire pour colonnes
Sarmiz.egerusa) et la ciroonstance qu'il n'y a que 9 (Piliers en bois
ayant appartcnu au squelcttc des parois qui se soit conserves (7 sur !'un des cotes et 2 sur
1'a.utre). En consequcn.cc on .a apte pour ,un perimetre dos,
parois en boi,s (cnviron JS,50
1iUr I J,50 rn en extericur), avcc ,unc entrec pratiquee dans le cote court (par analog,ie
d'autres sanctuaires), .des ouvertures dans la partie supcrieurc des parois et un toit en
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