Locuri de cult în Dacia
(sec D a.Chr.-1 p.Chr.)
Daniel David
Cercetarea spaţiilor cu destinaţie de cult specifice civilizaţiei geto-dacice
constituie un element important al culturii geto-dace de tip Latene asupra căruia încă nu
dispunem de studii exhaustive care să-i pună în evindenţă ponderea şi semnificaţia
Principalele edificii atribuite practicilor religioase comunitare identificate până în
prezent sunt sanctuarele cu aliniarnente, sanctuarele absidate şi sanctarele circulare
simple.
Sanctuare cu aliniarnente au fost descoperite până în prezent la Grădiştea
Muncelului1 (trei pe terasa a X-a, cinci pe terasa a XI-a), Costeşti2 (unul în incinta cetăţii
şi trei în afara ei), Racoş3 (trei până în prezent), Piatra Craivii4 (trei), Căpâlna5 (cel puţin
două), Băniţa6, Bâtca DoamneC, Piatra Roşie8 şi posibil la Pietroasa lui Solomon9,
Polovragi10 şi Feţele Albe1 1 , specifice doar zonelor montane, concentrându-se în sud
vestul Transilvaniei (fig. 1 ). Sanctuarele cu aliniarnente au fost amplasate fie în
interiorul unor fortificaţii (Racoş - "Tipia Onnenişului", Costeşti - sanctuarul 2, Băniţa,
Bâtca Doamnei), fie pe terase anume arnenajate în apropierea fortificaţiilor (Grădiştea
1 D.M. Teodorescu în ACMIT, 3, 1 930- 193 1 , p. 54-68; C. Daicoviciu şi colab., în SCIV, 1 , 1 950,
1 , p. 1 37- 148; idem, în SC/V, 4, 1 953, 1 -2, p. 1 53-2 19; idem, în SC/V, 5, 1 954, 1 -2, P. 1 23-1 59;
idem, în Matenale, 3, 1 957, p. 255-277; idem, în Matenale, 5, 1 959, p. 379-401 ; idem, în
Materiale, 1, 1 96 1 , p. 301 -320; idem, în Materiale, 8, 1962, p. 463-466; idem, în Matenale, 1 0,
1 973, p. 6 1 -86.
2 D.M. Teodorescu, în A CMIT, 2, 1929, p. 265-298; C. Daicoviciu şi colab., în Materiale, 1,
.
1 96 1 , p. 302.
3 1. Glodariu, în SintezA informativA, Bucureşti, 1 986, p. 32-37; 1. Glodariu, FI. Costea. în
Cronica cercetărilor arheologice, Satu Mare, 1 994, p. 52, nr. 1 08; FI. Costea, în Cronica
cercetărilor arheologice, Cluj, 1995, p. 73-74, nr. 1 06; FI. Costea, Angelica Bălos, Cronica
cercetărilor arheologice, 1 999, p. 92, nr. 1 14.
4 1. Berciu, Al. Popa, H. Daicoviciu, în Celticum, 1 2, 1964, p. 1 1 5- 1 24; V. Moga, în Studii
Dacice, Cluj-Napoca, 1 98 1 , p. 103-120.
s 1. Glodariu, V. Moga, Cetatea dacică de la Clpâlna, Bucureşti, 1 989, p. 56-60.
6 Oct. Floca, în CetDacTrans, p. 23-33.
7 N. Gostar, CetAţi dacice din Moldova, Bucureşti, 1 969, p. 9- 12; V. Mihăilescu-Bîrliba, în
SintezA informativA, Bucureşti, 1 984, p. 25-27.
8 C. Daicoviciu, Cetatea dac:l de la Piatra Roşie. Monografie arheologicA, Bucureşti, 1 949,
f· 55-59.
H. Daicoviciu şi colab., în Cronica cercetăn"Jor arheologice 1983-1992, Bucureşti, 1 997, p. 82,
nr. 59.
10
FI. Marinescu, în SMMIM, 10, 1 977, p. 25-40.
1 1 H. Daicoviciu, 1. Glodariu, 1. Piso, in ActaMN, 1 0, 1 973, p. 65-96.
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Muncelului, Costeşti - sanctuarele 1, 3, 4, Piatra Craivii, Piatra Roşie, Pietroasa lui
Solomon).
Planul acestor edificii este cvasirectangular12, pomindu-se de la dispWlerea
plintelor de piatră în şiruri paralele, relativ unifonn distanţate, aceeaşi situaţie întâlnindu
se şi la plintele aceluiaşi aliniament. Atât numărul aliniamentelor, cât şi cel al plintelor
de pe un aliniament sunt variabile, fără a se putea face, deocamdată, o analiză mai
prec1sa, pomindu-se de la constatarea că puţine sanctuare au fost descoperite
nederanjate în ceea ce priveşte planul. Totuşi se observă că cele mai des întâlnite sWlt
cele cu patru aliniamente (Costeşti - sanctuarul 1, Piatra Craivii - terasa a V-a şi terasa "balcon", Grădiştea Muncelului - sanctuarul vechi de calcar de pe terasa a XI-a şi,
probabil, sanctuarul mare de andezit de pe terasa a X-a, eventual Bâtca Doamnei.
Plintele au de regulă o fonnă discoidală, dar există cazuri când au o fonnă tronconică,
paralelipipedică sau cubică (Piatra Craivii - terasa a V-a, Racoş); ele susţineau coloane
de lemn (cel mai frecvent) sau de piatră (Grădiştea Muncelului - sanctuarul mare de
andezit de pe terasa a X-a).
Orientarea aliniamentelor este diferită, în principal axele longitudinale aflându
se, cu oscilaţi� pe direcţia NE-SV (Grădiştea Muncelului, Costeşti - sanctuarul 4) şi
NV-SE (Costeşti - sanctuarul 1 , 2, 3, Piatra Craivii - terasa a V-a şi terasa - "balcon"),
într-un singur � ce a iscat multe discuţii, observându-se orientarea N-S. Oscilaţiile de
orientare se datoreazA, în afară de regulile de construcţie şi adaptarea la configuraţia
terenulu� şi sezonului în care a fost ridicat edificiul (deci poziţiei unor corpuri cereşti).
Câteva descoperiri de monumente de acest tip au generat controverse. Un prim
caz - şi cel mai cunoscut - este sanctuarul mare de calcar de pe terasa a XI-a de la
Grădiştea Muncelului1 3, descoperit în 195 1 şi cercetat integral în 1956-1958. Pe locul
acestui edificiu au existat mai multe construcţii ce datează din epoci diferite. La -1 m
faţă de nivelul actual s-a descoperit o construcţie de epocă romană, la -1 ,20 m s-a
dezvelit un sanctuar din calcar şi andezit, iar la -2,85 m sanctuarul aflat în discuţie (fig.
2).
Edificiul din calcar descoperit în partea de SV a terasei a XI-a are 52 de plinte
descoperite in situ, dispuse pe patru aliniamente ce conţin câte 1 3 discuri aşezate pe câte
o fundaţie din piatră şi lut. In exteriorul aliniamentelor laterale, la cea. 1 m, s-au
identificat unnele a 9 stâlpi de lemn (7 pe latura de NV şi 2 pe cea de SE), ce au făcut
parte dintr-o posibilă îngrăditură a sanctuarului. De asemenea, construcţia a fost închisă
cu două ziduri masive, cu două paramentre din blocuri din calcar. Maniera de săpătură
practicată în momentul descoperirii, impusă şi de existenta copacilor, a dus la apariţia
unor erori de interpretare. Astfel, aproximativ în centrul sanctuarului, dar în nivelul
12
Planul este trapezoidal cf. Silvia Păun, în Arhitectura, 5, 1 980.
• 13 C. Daicoviciu şi colab., în Materiale, 5, 1 958, p. 395-399; idem, în Matenale, 6, 1959, p. 3734 1 ; H. Daicoviciu, în ActaMN, 1 7, 1980, p. 65-79; H. Daicoviciu şi colab., în Matena/e, 13,
1 979, p. 232-234; C. Bejgu, în Prahova, S.N., 1 , 1 99 1 , p. 1 4 1 - 1 55; E. laroslavschi, în ActaMN,
20, 1 983, p. 371 -382.
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superior, au fost descoperite şapte plinte de calcar, care au fost atribuite tot sanctuarului
analizat, fiind apoi reutilizare. Astfel, acest edificiu ar fi avut 60 de plinte. Împotriva
acestei ipoteze se poate obiecta prin faptul că cele şapte plinte "refolosite" sunt
amplasate în nivelul superior, peste un strat de wnplutură, iar cele 52 de plinte au fost
descoperite in situ, fonnând patru aliniarnente ce nu prezintă unne de deplasare.
După abandonarea respectivului sanctuar, extremitatea de SV a terasei a XI-a a
fost înălţată cu cea. 1 ,50 m. Pe noul nivel rezultat s-au descoperit unnele unui :;anctuar
cu plinte de calcar şi stâlpi de îngrăditură din andezit (fig. 3), plintele, în nwnăr de şapte,
fiind cele atribuite ini�al sanctuarului din nivelul inferior.
O altă descoperire prezentată eronat este sanctuarul de pe h'rasa a V-a de la
Piatra Craivii, dezvelit în 1 967-1 969. S-a afinnat că este vorba de w1 edificiu cu şapte
aliniamente, orientate NNE-SSV (fig. 4), dar mai curând pare a avea patru aliniarnente,
orientate VNV-ESE (fig. 5), restul plintelor considerate ca făcând parte din aliniarnente
fiind probabil deranjate de la amplasamentul iniţial.
În rândul descoperirilor care au iscat controverse sunt aşa-nwnitele sanctuare cu
tarnburi de lemn de la Barboşi14, Brad 15 şi Căpâlna1 6, dar, potrivit datelor publicate, nu
se poate demonstra existenţa unor edificii de acest tip.
Sanctuarele cu absidă au fost identificate �ână în prezent la Brad17, Bucureşti 
"Tei"18, Cârlomăneşti1 9, Cetăţeni20, Feţele Albe 1 , Grădiştea Muncelului22, Meleia23,
•
A•
•
•
•
1 crasam•26, popeştt•27, pustătosu
28, Racoş29 ŞI,• probab1• t,
25 , ptscu
�oş1e
Pectca24, ptatra D
-

14 N. Gostar, op.cit., p. 33; S. Sanie, în ArhMold, 1 2, 1988, p. 62-64.
1 5 V. Ursachi, Zargidava. Cetatea dacicli de la Brad, Bucureşti, 1 995, p. 57-58.
1 6 1. Glodariu, V. Moga, op.cit., p. 60.
1 7 V. Ursachi, op.cit., p. 62-7 1 .
18
D. V. Rosetti, Aşezări şi locuinţe preistorice in preaj ma Bucureştilor, Bucureşti, 1 932, p. 1 213.
19 M . Babeş, în SC/V, 28, 1 977, 3 , p . 3 1 9-322.
20 R. Vulpe, în Aşezliri getice din Muntenia, Bucureşti, 1966, p. 38-42.
2 1 H. Daicoviciu, 1. Glodariu, în ActaMN, 6, 1 969, p. 465-473; H. Daicoviciu, în Apulum, 9,
1 97 1 ,
p. 257-26 1 ; H. Daicoviciu, I. Glodariu, I. Piso, op.cit., p. 65-77; I. Glodariu, în Traco
Dacia, 1 , 1 976, p. 255.
22 D.M. Teodorescu, în ACMIT, 1 930- 193 1, p. 58; C. Daicoviciu şi colab., în SCW, 2, 1 95 1 , 1 ,
p . 1 1 3- 1 1 5, 1 1 7; idem, în SCIV, 3 , 1 952, p . 286; H . Daicoviciu, în Dacia, N.S., 4 , 1 960, p . 23 1 254; I.H. Crişan, V . Salvaniu, în SCIVA, 43, 1 992, 1, p . 17.
23 C. Daicoviciu şi colab., în Materiale, 7, 1 96 1 , p. 308-3 16; idem, în Materiale, 8, 1 962, p. 468469; A. Vulpe, în Traco-Dacica, 7, 1986.
24 I.H. Crişan, Zi rid ava, Arad, 1 978, p. 48-49.
25 C. Daicoviciu, Cetatea dacicli de la Piatra Roşie , p. n64-65.
26 N. Conovici, în Jstros, 4, 1 985, p. 7 1 -88; idem, în Cronica cercetărilor arheologice 1983-1992,
Bucureşti, 1 997, p. 70-72, nr. 49.
27 R. Vulpe, în Matenale, 6, 1 959, p. 307-33 1 .
28 C. Daicoviciu şi colab., în Materiale, 3, 1 957.
29 I. Glodariu, FI. Costea, în EphemNap, 1, 1 99 1 , p. 2 1 -40; idem, în Cronica cercetărilor
arheologice, Satu Mare, p. 52; FI. Costea în Cronica cercetărilor arheologice, Bucureşti, 1997.
.•.
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B utucene0, având cea mai largă răspândire dintre edificiile de cult descoperite în spaţiul
locuit de geto-<laci. Se observă două categorii principale: circulare şi rectangulare,
elementul comun fiind construcţia absidată orientată spre NV (cu oscilaţii, datorate
sezonului în care au fost amenajate, între VNV şi NNV). Sanctuare circulare cu
încăpere absidată în interior au fost descoperite cu precădere în SV Transilvaniei
(Grădiştea Muncelului, Feţele Albe, Rudele, Meleia, Pustâiosu, posibil Tâmpu), în SE
aceleaşi zone (Racoş), dar şi în Moldova (Brad, eventual Butuceni). Planul acestui tip de
sanctuar este format din trei elemente: o împrejmuire cvasicirculară (un fel de
"pridvor"), o încăpere de aceeaşi formă şi o construcţie rectangulară absidată, plasată
oarecum excentric, lăsând un spaţiu mai mare în partea de SE în raport cu camera
intermediară. În unele cazuri, construcţia absidată nu este înconjurată decât de
''pridvor", lipsind amenajarea intermediară. Podeaua încăperilor este mai ridicată decât
cea a "pridvorului", iar în interiorul acestora se aflau, în majoritatea cazurilor, altare.
Sub sanctuarul mare circular din andezit de pe terasa a XI-a de la Grădiştea
Muncelului - cel mai cunoscut monument de acest tip, care a fost subiectul a
numeroase speculaţii matematico-astronomice - s-a descoperit în 1 978 un edificiu
aproape identic3 1 (avea doar "pridvor'' în jurul unei încăperi absidate orientate spre NV),
considerat a fi locuinţă sau hambar (deoarece s-au descoperit resturi de cereale), deş�
foarte probabil, este tot un sanctuar, prezenţa cerealelor, în condiţiile în care nu se
cunoaşte inventarul specific sanctuarelor, nu impune asocierea construcţiei cu o
destinaţie laică.
În aşezarea de tip dava de la Brad s-au descoperit două sanctuare absidate
suprapuse. Nivelului superior îi corespunde un edificiu circular cu încăpere centrală
absidată (fig. 6). Autorul cercetărilor consideră această amenajare ca având două faze: o
construcţie rectangulară absidată şi o îngrăditură circulară. Dar suprapunerea planurilor
celor două eventuale faze conduce spre ipoteza existenţei unei singure construcţii.
Sub amenajarea prezentată mai sus s-a identificat o construcţie rectangulară,
orientată VNV-ESE, delimitată prin gropi de pari şi urme de fundaţie. Conturul
edificiului delimitat este incomplet, avându-se în vedere că, evitându-se demontarea
unei zone de lut cu prundiş aparţinând nivelului superior, cercetarea a fost nesigură.
Credem că ne aflăm în faţa unui sanctuar rectangular absidat (fig. 7).
De o atenţie specială s-a bucurat complexul de edificii identificate pe înălţimile
din jurul Grădiştii Muncelului (Meleia, Rudele, Pustâiosu, Feţele Albe, posibil şi
Tâmpu), unde s-au descoperit atât amenajări circulare absidate, cât şi alte construcţii ce
pot fi asociate unei destinaţii religioase. Este regretabil că încă nu există o ridicare
topografică a acestor descoperiri, precum şi faptul că cercetarea acestora este
incompletă. Analizând descoperirile de pe Meleia şi Rudele, considerate anterior a fi
"stâne regale" sau locuinţe ale minerilor daci, Alexandru Vulpe le consideră a fi edificii
30 l.T. Niculiţă, Severnye frachiity v VI-I vv. do n.e., Chişinău, 1987.
3 1 H. Daicoviciu şi colab., în Materiale, I l , 1 979, p. 1 35- 1 37.
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de cult destinate a fi ''reşedinţe ale confreriilor de asceţi daci':J2 . Situaţii similare sunt şi
la Feţele Albe şi Pustâiosu.
Sanctuare rectangulare absidate (fără împrejmuire circulară) s-au descoperit până
în prezent pe o arie mai vastă, cuprinzând Muntenia (Bucureşti - "Tei", Cârlomăneşti,
Cetăţeni, Piscul Crăsani, Popeşti), Moldova (Brad), Munţii Şureanu (Feţele Albe, Piatra
Roşie), valea Mureşului inferior (Pecica) şi bazinul Tisei superioare33 (Malaja Kopanja).
Cele mai spectaculoase descoperiri s-au realizat la Cârlomăneşti, Piscul Crăsani şi
Popeşti, dar încă nepublicate complet O descoperire controversată s-a făcut la Butuceni,
considerată a fi sanctuar circular absidat, datând din sec. N-m a.Chr., sau o amenajare
asociată aşezării de tip Poieneşti - LukaSevka amplasată în apropierea cetăţii getice, pe
celălalt mal al Răutului.
Tot sanctuare sunt considerate a fi amenajările circulare simple, descoperite la
Grădiştea Muncelulue4, Pecica35, posibil Feţele Albe (terasa a ill-a de la "Şesul cu
brânză'') şi fără a avea nici o certitudine, Piatra Craivie6 (la sud de sanctuarul cu
aliniamente de pe terasa a V-a) şi Tei (doar pornind de la planul publicat al sanctuarului
rectangular). În cadrul acestui tip de sanctuar este considerat a fi şi amenajarea de la
Dolinean37, dar atribuirea funcţională, etno-culturală şi cronologică este incertă.
Pe lângă tipurile de sanctuare prezentate mai sus, au fost descoperite şi alte
edificii care, prin faptul că reprezintă unicate arhitecturale şi au un inventar deosebit
locuinţelor, pot fi asociate construcţiilor religioase. Am inclus în rândul acestor
construcţii amenajările circulare dezvelite la Grădiştea Muncelului3 8 (terasa a II-a, terasa
a V-a, terasa "Sub Baie"), Feţele Albe (terasele 1 şi a II-a de la "Şesul cu
precum şi construcţiile rectangulare descoperite la Radovanu - "Gorgana a doua' 9
(edificiu ce avea în interior un altar decorat cu cercuri incise), Vlădiceasca ''Ghergălăul Mare'.4° (amenajare ce avea trei altare, unul fiind decorat) şi Costeşti ''Valea Rea'.4 1 (clădire cu două încăperi, cu podină ornamentată şi tencuială colorată).
Pe lângă construcţiile analizate mai sus, s-au identificat şi alte fonne de locuri de
cult, de tipul puţurilor votive (Ciolăneştii din Deal, Brad, Răcătău, Poiana, Popeşti),
gropilor de cult şi altarelor.

brânză'}

32 A. Vulpe, op.cit., p. 1 0 1 - 1 1 1 .
3 3 V . Koligoro�ko, Ţinuturile Tisei superioare in veacurile in veacurile III î.e.n. IV e.n.,
Bucureşti, 1 996, p. 76.
34 C. Daicoviciu şi colab., in SCIV, 2, 1 95 1 , 1 , p. 1 1 7; idem, in SCN, 4, 1 953, 1 -2, p. 1 53- 1 56.
Js I.H. Crişan, in ActaMN, 3, 1 966, p. 9 1 - 1 1 2.
36 V. Moga, op.cit., p. 1 1 7.
37 G.l. Smimova, in SCIVA, 27, 1 976, 3, p. 309-3 1 7.
38 C. Daicoviciu şi colab., in SCIVA, 6, 1955, 1 -2, p. 1 96- 1 97; idem, in Materiale, 3, 1 957,
p. 256-263; idem in Materiale, 5, 1 959; p. 392-395; I. Glodariu şi colab., in Cronica cercetărilor
arheologice, Ciilăraşi, 1 998, p. 65, nr. 78.
39 D. Şerbănescu, in Traco-Dacica, 6, 1985, p. 2 1 -25.
40 G. Trohani, in CAMNIR. 1 , 1 975, p. 1 57- 1 58; idem, in CAMMR, 2, 1 976, p. 90.
4 1 I. Glodariu şi colab., in Cronica cercetănlor arheologice, 1 998, p. 65, nr. 78.
-
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Potrivit cercetărilor recente efectuate la Racoş, s-a putut observa existenţa a încă
,
unui centru religios, asemănător cu cel de pe Dealul Grădiştei. Pe "Tipia Onnenişulw. '
s-au descoperit până în prezent trei sanctuare rotunde cu amenajare absidată în centru
(unul dintre ele are dimensiuni mai mari decât sanctuarul mare de pe Dealul Grădiştei),
precum şi trei sanctuare cu aliniamente, iar în punctul "La Tău" un al patrulea sanctuar
circular absidat. Zona Racoşului este protejată cu o serie de fortificaţii (încă
necercetate) iar pe ''Tipia Piatra Detunată" s-a dezvelit o cetate, în curs de cercetare.
Până la cercetarea integrală şi publicarea datelor oferite de complexul de amenajări de la
Racoş nu se poate face o încadrare tipologică a ansamblului de descoperiri, deşi se
reliefează ca fiind un centru egal ca amploare şi importan1ă cu cel de pe Dealul
Gmdişte�2.
,

42 A. Vulpe, in CICSA, 1-2, 1998, p. 7.
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fig. 1 Sanctuare. Harta descoperirilor. 1 . Băniţa; 2. Bâtca Doamnei; 3. Brad; 4. Bucureşti-Tei; 5.
Butuceni; 6. capâina; 7. Cârlomăneşti; 8. Cetăţeni; 9. Gradiştea de Munte (Costeşti, Feţele
Albe", Gnldiştea Muncelului Meleia, Piatra Roşie, "Pietroasa lui Solomon", Pustâiosu, Rudele);
10. Malaja Kopanja; I l . Pecica; 12. Piatra Craivii; 13. Piscul Crăsani; 14. Polovragi; 1 5. Popeşti;
16. Racoş (Tipia Onnenişului, Tau).
-
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Fig. 2 - Grădiştea Muncelului. Sanctuarul din nivelul inferior de pe terasa a XI-a
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Fig. 3 - Gridiştea Muncelului. Urmele sanctuarului din nivelul superior de pe terasa a XI-a
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Fig. 5 Piatra Craivii planul probabil al sanctuarului de pe terasa a V-a
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Fig. 6 Brad. Sanctuarui circular absidat din nivelul superior.
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Fig. 7 - Brad. Sanctuarul rectangular absidat din nivelul inferior.
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