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MONUMENTE PIERDUTE. "TURNUL CIRCULAR" DE LA
SARMIZEGETUSA REGIA
Aurora Pețan*
* Centrul de Studii al Fundației Dacica, Alun; aurora.petan@dacica.ro

Abstract. It is well known that the current image of the ruins of Sarmizegetusa Regia, the capital of the Dacian Kingdom, differs from the one that could be seen in the 19th century or at the
beginning of 20th century: in the meantime important structures have disappeared, destroyed
either by the passing of time or during the restoration and conservation program from the early
80’s. In this last category falls a monument little known today: the round tower south of the
stone fortification. It is a structure with a circular plan, located near the building of the so-called
"Roman bath" and considered part of it by archaeologists, without any proof. It was unveiled
in 1804, when it was interpreted as a tower. It has never been researched by archaeologists (or
at least nothing has been published about it so far). The building no longer exists on the field
today: most likely it was destroyed in 1979 or 1980, during the restoration work in the site, when
a newly laid out road levelled its last traces.
Keywords: destroyed monuments, round tower, Sarmizegetusa Regia, Dacian architecture,
Dacian fortresses.

Este bine știut că imaginea actuală a ruinelor de la Sarmizegetusa Regia diferă
de cea care putea fi văzută în sec. al XIX-lea sau începutul sec. XX. Pe de-o parte într-un sens bun, pentru că în ultimele decenii monumentele din zona centrală a sitului
au fost curățate de vegetație în mare măsură și multe structuri noi au fost scoase la iveală. Pe de alta, într-un sens nefericit, deoarece au dispărut construcții importante, distruse fie de trecerea timpului, fie în timpul programului de restaurare și conservare de
la începutul anilor '80. În această ultimă categorie se încadrează un monument astăzi
foarte puțin cunoscut: "turnul circular" de la sud de fortificația de piatră.
Este vorba de o construcție cu plan circular, situată în apropierea clădirii așazisei "băi romane" și considerată parte a acesteia de către arheologi, fără dovezi clare
că ar fi avut această funcționalitate. A fost dezvelită la începutul sec. al XIX-lea, când
a fost interpretată drept turn. Clădirea nu mai există astăzi pe teren, fiind foarte probabil distrusă în 1979 sau 1980, când drumul tehnic amenajat pentru betonierele care trebuiau să ajungă în zona sacră a nivelat ultimele urme ale sale, trecând peste ele.
Construcția a fost descoperită în anul 1804, cu ocazia săpăturilor desfășurate
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Fig. 1. Construcția circulară în planul din 18041.
la Grădiștea Muncelului de către fiscul austriac2. Rapoartele de săpătură consemnează
decopertarea zidurilor unei clădiri mari la sud de cetate3 și, la mică distanță de aceasta,
golirea unei construcții circulare cu ziduri foarte solide. Nu se precizează din ce material erau făcute zidurile. Clădirea cea mare era construită din blocuri de calcar. Putem
presupune că și construcția circulară era construită la fel, câtă vreme nu s-au făcut precizări suplimentare. Constantin DAICOVICIU și Ioan GLODARIU, care au văzut și
au amplasat pe plan construcția, nu spun nimic cu privire la structura zidurilor, fiind
convinși că este parte componentă a aceluiași complex (considerat "baie romană") din
care făcea parte și clădirea cea mare.
Singurele date despre aspectul, dimensiunile și inventarul construcției provin
din rapoartele de la 1804. Nu a fost niciodată cercetată de arheologi (sau, dacă aceștia au cercetat-o, nu au publicat nimic, cu excepția unui plan în 1951). Clădirea a fost
pentru prima oară reprezentată pe un plan în toamna anului 1804, de către un cartograf
al fiscului austriac (Fig. 1)4. Diametrul interior al clădirii, furnizat de rapoartele austriece, era de 3 stânjeni5 (= 5,67 m). Măsurătorile făcute de Alexandre Simon STEFAN
1

Pețan, 2018, ##.
Pentru aceste săpături, veți Pețan, 2018, p. 84 și urm.
3
Pentru detalii despre această clădire, considerată "baie romană", v. Pețan, 2014 și Pețan, 2018,
p. 258-285.
4
Pețan, 2018, pl. VI.
5
Jakó, 1972, p. 598.
2
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Fig. 2. Amplasarea construcției circulare pe planul din 19506.
pe planul lui C-tin Daicoviciu oferă un diametru exterior de 8,50 m (cifră care trebuie
luată cu aproximație, fiind obținută după un plan de altfel foarte imprecis)7. Ar rezulta
astfel o grosime a zidului de cca 1,40 m. Nu cunoaștem înălțimea zidurilor la momentul dezvelirii lor, însă putem deduce că erau conservate destul de bine, dat fiind că, conform lucrătorilor fiscului, nu exista nici o intrare la nivelul solului și nici ferestre8: o
astfel de observație nu își avea rostul decât în cazul unor ziduri păstrate pe o înălțime
de cel puțin 2 m. De altfel, și zidurile clădirii mari de lângă ea erau în picioare la acea
vreme până la cca 2 m9.
În interiorul clădirii, spre est, a fost identificat un cuptor rotund, cu înălțimea
și diametrul de o jumătate de stânjen (= 0,94 cm), plin cu cenușă, cărămizi, zgură și
pământ. În clădire s-au mai găsit fragmente ceramice și de râșnițe, bucăți de sticlă,
cuie mari și mici, “o piatră cu dungi în formă de coif”10, câteva cărămizi, unele lungi
6

Daicoviciu et alii, pl. ##.
Stefan, 2005, p. 345-347 și fig. 175.
8
Pe copia planului de la 1804 clădirea rotundă pare să aibă reprezentată o foarte îngustă deschidere, care e posibil să redea o spărtură în zid făcută chiar de lucrătorii fiscului austriac atunci
când au golit clădirea. Pe planul din 1951 nu este reprezentată nici o deschidere.
9
Pețan, 2018, p. 281-282. În desenul cartografului austriac, zidul este reprezentat cu o înălțime
de 10 asize. În sec. al XIX-lea încă erau vizibile ferestrele nivelului inferior și consolele pe care
se sprijinea planșeul etajului superior.
10
Jakó, 1972, p. 597. Poate fi vorba de una dintre calotele de calcar cu nervuri, semnalate în sit
încă de la începutul sec. al XIX-lea, v. Pețan, 2018, p. 335-337.
7

223

și late de un picior11, o bucată de fier și “un fragment de os cu dungi”12.
Construcția a fost considerată “turn de strajă”, așa cum reiese din referatul prezentat Camerei Aulice din Viena în data de 13 februarie 180513.
Până în 1951, când C-tin Daicoviciu a reprezentat-o pe plan (Fig. 2), nu mai
avem nici o informație despre aceasta. În acest plan, orientarea clădirii este greșită, ea
fiind reprezentată cu axul lung paralel cu latura sudică a cetății, adică cu o eroare de
aproape 30° față de orientarea reală. Conturul clădirii era încă vizibil la acea vreme,
însă Daicoviciu nu ne oferă nici un fel de date: se rezumă să afirme că structura de la
sud de cetate, “care a dat mult de furcă predecesorilor noștri întru explicarea ruinelor de pe Dealul Grădiștei, prin tehnica zidurilor și prin încăperea circulară din colțul
ei sud-estic… este o instalație thermală romană”14. Clădirea apare și pe câteva planuri
ulterioare, preluate de la C-tin Daicoviciu15, iar pe cel mai recent este orientată corect
(Fig. 3)16. Nu ni se oferă nici un detaliu cu privire la starea de conservare sau la eventuale cercetări desfășurate asupra ei. Singura mențiune referitoare la aceasta după 1951
se află într-o lucrare a Doinei BENEA, care presupunea că este vorba de un frigidarium sau de un turn17.
Din păcate, nu s-a publicat niciodată o fotografie sau un desen cu ruinele acestei construcții. În orice caz, nu pare să aibă legătură cu ideea de baie, așa cum arată
inventarul ei. Prezența cuptorului cu cenușă și a fragmentelor de râșnițe exclude ideea
unui frigidarium, dar și pe cea a oricărei alte încăperi a unei băi romane18.
De altfel, nici pentru clădirea principală, care avea 5 sau 6 încăperi, nu există
argumente că ar fi fost baie. Nu au fost semnalate până acum amenajări specifice unei
băi (pilae, suspensurae, praefurnium, tegulae mammatae sau tubuli). Între ruinele clădirii a fost sesizată o conductă de apă, însă aceasta singură nu poate pleda pentru o
astfel de funcționalitate. Prezența unui paviment cu mortar de asemenea nu este elocventă, astfel de lucrări nefiind o surpriză înainte de cucerire, în contextul influențelor
romane de la sfârșitul sec. I dHr. Zidurile clădirii au fost construite cu blocuri de calcar de mici dimensiuni, tăiate special pentru această construcție, însă prezintă și intervenții ulterioare (reparații) la care au fost folosite și piese aduse din alte părți ale sitului.
Ultima utilizare a clădirii pare să fi implicat activități metalurgice, așa cum o sugerează zgurile, minereurile și creuzetele găsite în și lângă clădire, inclusiv o cantitate impresionantă, de o tonă și jumătate, de galenă argentiferă19.
11

Jakó, 1972, p. 598.
Jakó, 1972, p. 599.
13
Jakó, 1973, p. 628.
14
Daicoviciu et alii, 1951, p. 106.
15
Glodariu, 1965, p. 127 și fig. 5; Glodariu et alii, 1988, p. 132-133 și fig. 25; Glodariu et alii,
1996, p. 137 și fig. 25.
16
Florea et alii, 2015, p. 32, fig. 3.
17
Benea, 2004, p. 19.
18
Au existat câteva băi romane militare cu sudatorium circular izolat de clădirea principală, însă în toate cazurile au fost găsite elemente ale sistemului de încălzire sau alte piese de inventar care au atestat funcționalitatea clădirii (Fair, 1927).
19
Pețan, 2018, p. 282-283.
12
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Fig. 3. "Baia romană" în raport cu fortificația20.
Situația este cu atât mai complicată, cu cât rapoartele de săpătură din 1803‒'04
indică existența în acel loc nu a două, ci a cel puțin patru clădiri independente, dintre
care doar clădirea principală și cea rotundă fuseseră investigate. Celelalte două (una
cu trei, cealaltă cu patru încăperi), situate la est și la vest de clădirea mare, au fost identificate și de cărturarii de la mijlocul sec. al XIX-lea, care au vizitat cetatea, dar au
rămas necunoscute arheologilor până astăzi21. Existența a patru clădiri independente
șubrezește și mai mult interpretarea acestui grup de clădiri drept "baie". Totuși, în
lucrările recente se afirmă în continuare că la Sarmizegetusa Regia a existat o balnea
militaris, în ciuda absenței oricăror dovezi în acest sens22.
Absența cercetărilor moderne ne împiedică să avansăm o interpretare cu privire la aceste construcții. Putem spune doar că nu există indicii că ar fi alcătuit o baie
și nici că ar fi fost construite în perioada de după cucerirea cetății. Ele par să fi aparținut epocii dacice, probabil celei de sfârșit a cetății, în vremea regelui Decebal, iar
cercetările viitoare ar trebui să se concentreze cu maximă prioritate asupra lor. În ce
privește clădirea circulară, interpretarea de la 1804 și cea de-a doua soluție a Doinei
BENEA par să fie cele mai convingătoare: poate fi vorba de un turn circular.

20

Florea et alii, 2015, p. 32, fig. 3.
Pețan, 2018, p. 280-281.
22
Țentea, Burkhardt, 2020, p. 21, fig 1.
21
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Astăzi, acest monument nu mai există23. Pe locul în care se afla, acum trece
un drum auto de pământ. În forma și cu traseul de azi, drumul datează din perioada
1979‒'80 și se leagă de lucrările de conservare a cetății24. Atunci a fost amenajat acest
drum de acces spre zona sacră, pe la sud de fortificație, pe traseul unui drum mai vechi
și mai îngust, care, după spusele celor care au trecut pe acolo în anii ‘70, ocolea “turnul”, trecând puțin mai la sud decât astăzi. Ruinele construcției se mai puteau vedea,
înălțându-se până la mai puțin de jumătate de metru (probabil o singură asiză)25. În
1979 traseul drumului a fost modificat, astfel că nu mai ocolea ruinele clădirii, ci trecea direct peste ele.
Dovada faptului că drumul a trecut peste “turn” reiese din imaginea LiDAR
realizată de BBC în anul 2012: suprapunerea planului “băii” peste această imagine confirmă că “turnul” ar fi trebuit să se afle chiar în mijlocul drumului (Fig. 4 și 5).
Astăzi se mai poate vedea terasa circulară pe care a fost situată clădirea, traversată de drum, și câteva blocuri de piatră aruncate în marginea terasei (Fig. 6).
Zeci de mașini grele, cu tone de materiale, au circulat pe acest drum, apoi au
circulat mașini ale turiștilor, ale arheologilor și ale administrației sitului, care au trecut peste locul monumentului distrus. Drumul a fost închis circulației în vara anului
2013, după ce o furtună a doborât câțiva fagi nu departe de "baie".
Cum de a fost posibilă o asemenea distrugere? Orice intervenție în sit ar fi trebuit să fie avizată de arheologi, însă în contextul acelor ani ai comunismului ordinele
de la partid puteau trece peste recomandările acestora26. Ar fi existat o variantă alternativă pentru acel drum? Probabil că da, însă mai costisitoare. S-ar fi putut opune arheologii unei astfel de intervenții? Probabil că nu. Ceea ce însă ar fi putut face, măcar în
fața distrugerii sale iminente, ar fi fost o cercetare amănunțită, pentru a salva informațiile. Nu s-a întâmplat astfel, iar situația este cu adevărat inedită: monumentul nu a fost
cercetat de arheologi nici înainte de proiectul de restaurare, nici în contextul iminentei distrugeri și nici ulterior, la atâtea decenii după distrugere, nu s-a încercat recuperarea unor eventuale informații27. Practic, nu există nici un fel de informații despre acesta, cu excepția celor din sec. al XIX-lea, iar distrugerea sa a fost complet trecută
sub tăcere.
Este posibil ca reluarea cercetărilor în acel loc să aducă unele informații cu privire la clădire și la funcționalitatea ei. Poate că sub drum încă se mai găsesc rămășițe
din zidăria sau din inventarul clădirii, sau cel puțin amprentele acelor ziduri. Cercetarea celorlalte trei clădiri ar aduce cu siguranță clarificări cu privire la întreg complexul și
23

Prima semnalare a distrugerii acestui monument am făcut-o în articolul dedicat istoricului
cercetărilor "băii romane" (Pețan, 2014, p. 448 și fig. 15/1).
24
O sinteză a principalelor lucrări de conservare la Călinescu, 1982.
25
Datorez aceste informații dlui Cornelius IONESCU (București), căruia îi mulțumesc și pe
această cale.
26
Rapoartele de cercetare din perioada 1979‒'80 sunt semnate de Hadrian DAICOVICIU, Ioan
GLODARIU, Adriana RUSU, Eugen IAROSLAVSCHI, Ioan ANDRIȚOIU, István FERENCZI.
27
E posibil totuși ca în jurnalele de săpătură din anii '50 și '80, aflate în posesia echipei care desfășoară astăzi cercetări în sit, să mai existe unele informații cu privire la acest monument.
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Fig. 4. Suprapunearea planului "băii romane" pe imaginea Lidar28.

Fig. 5. Detaliu din imaginea de mai sus (Fig. 4).
28

Captură de imagine din filmul BBC Rome’s Lost Empire, minutul 00:30:06.
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implicit la construcția circulară. Ar trebui, de asemenea, să se găsească o modalitate de
marcare pe teren a conturului clădirii dispărute, pentru a li se semnala vizitatorilor că
în acel loc a existat până nu demult un monument. Desigur, pentru aceasta ar trebui întâi
să se recunoască oficial distrugerea lui, deoarece, până în prezent, nimeni nu a admis
acest lucru.
Soarta acestui monument conține o amară ironie: a fost distrus tocmai în timpul
unor lucrări de restaurare. O "victimă colaterală", care s-ar putea dovedi, peste niște
ani, că a avut o importanță și valoare istorică cel puțin la fel de mare cu cea a monumentelor din zona sacră, pentru care a fost sacrificat.

Fig. 6. Locul în care s-a aflat monumentul (foto A. Pețan, iunie 2013).
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