
Cetăţile dacice 
din Munţii Orăştiei

Cetăţile din Munţii Orăştiei sunt o mărturie 
a epocii de glorie a civilizaţiei dace. Ruine de 
turnuri, sanctuare, ziduri de apărare, unele 
dezgolite, altele înierbate sunt cuprinse pe o 
suprafaţă de 150 km2, într-o zonă muntoasă, 
aparent neprielnică locuirii. Cetăţile formează 
un scut de apărare al capitalei spirituale şi 
politice a regatului dac, Sarmizegetusa Regia 
(1200 m altitudine). Privind ruinele de azi, este 
aproape imposibil să îţi imaginezi viaţa de 
odinioară. În jurul celui mai însemnat loc sacru 
al dacilor, locuitorii erau numeroşi: conducători 
militari, nobili, preoţi, dar şi mulţi meşteşugari 
şi mână de lucru gata să asigure cele necesare 
mai marilor cetăţii. În ciuda cercetărilor aproape 
anuale din ultimul secol, situl rămâne puţin 
cunoscut, multe zone fiind încă neexplorate. 

Iată o porţiune de drum, pavat cu plăci 
de piatră, care duce la Sarmizegetusa 
Regia. În ciuda peisajului sălbatic şi a 
altitudinii, citadela dacilor era în rând 
cu alte centre ale civilizaţiei antice, 
având drumuri amenajate, sisteme de 
captare a apei pe conducte de ceramică 
îngropate, cisterne, sisteme de decantare 
a apei şi de păstrare şi conservare a 
alimentelor. Este limpede că dacii nu 
erau izolaţi în munţii lor, că erau la 
curent cu tehnologiile grecilor şi chiar 
ale romanilor, pe care le îmbinau cu 
concepţia lor simplă şi frustă asupra 
construcţiilor.

Ce sunt: ruine ale unor cetăţi antice 
Când: sec. al II-lea î.Hr. – sec. I d.Hr.

Criteriul II. Să înfăţişeze un exemplu important de punere laolaltă 
a valorilor unor comunităţi diferite dintr-o anume epocă ori arie 
culturală, prin elemente de dezvoltare a arhitecturii sau tehnologiei, 
arte monumentale, proiecte urbane sau design peisagistic.
Criteriul III. Să reprezinte o mărturie unică sau cel puţin ieşită 
din comun a unei culturi tradiţionale, a unei civilizaţii în viaţă sau 
dispărută. 
Criteriul IV. Să fie un exemplu ieşit din comun al unei tipologii de 
construire, ansamblu arhitectural sau tehnologic sau peisaj care să 
ilustreze un stadiu semnificativ al istoriei omenirii.

Căpâlna 

  Costeşti Cetăţuia

  Sarmisegetusa Regia – 
Grădiştea de Munte

 Costeşti Blidaru

 Luncani – Piatra Roşie

  Băniţa

Bifează locurile în care ai fost
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Reconstituirea parţială 
a marelui templu 
circular, realizată în anii 
’80 ai secolului trecut, 
s-a împământenit ca 
imagine emblematică a 
Sarmizegetusei. Este însă o 
viziune enigmatică care poate 
deruta. Sanctuarele dacice 
erau uneori înconjurate de 
incinte din stâlpi de piatră 
înfipţi în pământ. Templul 
propriu-zis era însă, în acest 
caz, o construcţie circulară  
din lemn, tencuită cu pământ. 
Arheologii au descoperit 
amprentele bârnelor ce 
formau pereţii acestuia. 
Diferenţa de dimensiune a 
stâlpilor din reconstituire 
arată posibile înălţimi ale 
peretelul din bârne. Această 
informaţie transformă 
imaginea emblemă  
într-un fals... 

 „Soarele de andezit” a fost un altar deschis, folosit se pare şi pentru 
măsurători astronomice. În zona sacră a Sarmizegetusei au fost 
descoperite urmele a 7 sanctuare, fapt care trimite către ipoteza unei 
credinţe politeiste la daci. 

La Costeşti – Cetăţuie se păstrează baza unui 
turn-locuinţă şi o parte din scara monumentală 
care ducea spre intrare. În legătură cu acesta 
poate sta mormântul unui nobil, descoperit în 
aceeaşi zonă.

Templul mare de calcar era 
o clădire ce se sprijinea pe 
coloane de lemn proptite 
pe bazele rotunde de piatră, 
vizibile şi astăzi. 

Parte din construcţiile din Muntii Orăştiei sunt 
realizate în tehnica numită Murus Dacicus. 
Este un tip de zidărie devenit specific în ciuda 
faptului că nu este întru totul original. Feţele 
zidului – interior şi exterior – sunt ridicate din 
lespezi de piatră finisate. Între ele se turna o 
umplutură bine bătută din pietriş, spărtură de 
piatră şi lut. Feţele de piatră erau legate între ele 
cu bârne de lemn cioplite la capete şi aşezate 
în lăcaşuri tăiate în corpul lespezilor. Zidurile 
aveau până la 3 m lăţime şi puteau ajunge la 
peste 10 m înălţime. 

Epoca de glorie a cetăţilor din Munţii Orăştiei se sfârşeşte odată 
cu supunerea Daciei de către romani, asaltul Sarmizegetusei 
fiind momentul decisiv. Columna lui Traian de la Roma, a cărei 
copie fidelă se află desfăşurată la Muzeul Naţional de Istorie a 
României, prezintă în amănunt istoria războaielor dacice. Putem 
surprinde pe alocuri imagini sculptate ale cetăţilor, dar mai ales 
filmul viu al luptelor crâncene. 

A.S.
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