
TEIJ:\lcr DE CO:,\STIHJCŢIE LA DAC! 
(CU HEFERIRE LA L:'iELE ASI'fCTE ALE ARHITECTURII CIVILE) 

S�lpăturilc <1rhcologiec au 5CO,;; la lumin:, urmele variatelor construcţii ale epocii dacice. 
c\'idcll{iinu modul elim COllstruclorii acelei pcrio:1d..: au �lillt s[, nuap:czc diferitele materiale la nevoile 
cOllstructive şi Sti alcag{t soluţii le tehnice cele mai pC'trivik. 

In lucrarea de fat;} ,"'om lU:l În discuţie con�trllqîile care au in componenţa lor absida; fie c:lc 
construcţii cu plan concentric - cu dOIlă S;ll\ trei ÎJl\.:rq)t;:ri - , cea centrală fiind ,�bsidată , ne c[1 este vorba 
de clrldiri eli plan liniar simplu. Cliidiri ce pOl fi ÎllcH.iratc în prima categoric s-au descoperit la: feţele 
Albe (trei)!, Rudele (una)', Melcia (dau,!)'. Ia Sllrmi:e��/lIsLl Regia (una)', la Racoş (una)'. Construcţii 
eli plan simp lu s-au descoperit la Br3d6, 'rCi-Uucllrcţ'tP. Pupe�ti II, CClăţci 9, C,lr1om[tllcşti 10 • Pecica 1\ , 
Pi:llra Roşie (dOt l:l) l �. Vom \fisa in ;lf�ra discuţiei cl:idirilc ele la SlIrmi=egetllsCl Regia şi Racoş, datorită 
caracterului lor aparte , 

l\·1ai trebuie sCllllcnţionum eri am folosit, pc lâng:l datele oferite de arheologie, posibile analogii 

ofer i te de etnografie, de arhitectura \i'lrfmcască tradition3lfl În lemn. 

. În cazul construcţiilor ce au În componentă absida, la fel ca în arhitectura dacică in gcncml, 
acestea se prezintă variat, În fUllqie de teren �i de materialele ofcrit(' de zona respectivă. 

Chiar şi la construcţiile cu plan complex - deşi se grllpc�ză, în mare, in acee3şi zonă - întâlnim 
dcosL'birÎ în materia!cl� utilizate şi in tthnica de construcţie, poate !;Ii datoritfl funcţionalitatilor distincte 
carora le-au fost destinate. Acestc construcţii au doua (reţele Albe - terasa 1 şi Feţele Albe - terasa XII), 
respectiv trei Încăperi (în restul punctc lor amintite) concentrice, cea din mijloc fiind absidată, 
dimensiunile c",diri !or fiind relativ llIari (până la 1(,,14,80 m pc Meleia - platoU) 1 3 

La cOllstrllqiilc de pc Rudele si Mdt:ia �\! scrnnalează, la toatc cele trei 1l1căperi. existenţa 
1cmeliei de piatr[l, pc ctllld la FCţ(:le Albe - în toate cnzurik - uoar cercul exterior este marcat de pietre 
de temelie. 

La clădirile Cli trei încjreri. temelia dc piatrfl din exterior ma:'chează UI1 pridvor, probabil 

Îllconjurat de o balustradrl. 
Peste pietrele de temelie se puneau bârne groase care reprezentau talpa cOBstruqÎei (fig.lf:1), iar 

peste acestea se aşezau orizontal alte b,lrnc, posibil mai puţin groasel4. Legarea Între ele a. b,irnelor se 
tTicca la colţuri, in sistemul "în cheotori" (îmbinarea la jum:Hatca lemnului), capetele bârnelor fiind 

I 1. Ci \udariu. E. I arosLt\ schi, i\. I� ll;-iU-P':�'=(lfll. F. Stăn-=s;;u. Sarmi::i'gewsa UeglCl. (:ttpira!a f)aciei prf!rOlllane. În Sargc{/a. 

19%. p.l.l,i-I1r, 

2 C. D,\ieo\'iciu �i I.:obb .. in JJatcriah'. V. 1959. p_387. 

J Idcm. in .Ha(cria/(!. VI. 1960. p_347; idcl11, in ,Hoteria/e. VI!, I f.J6 1. p.387 . 

• 1. Glodariu, E. laroslavschi. A. Rusu-Pcsc<lru. F. Stănes\,;u. op.cit . . p. J ) 8-119. 

\ 1. Cilodariu. r. Costea-, in !:�ohemt'ris Sapocensis. 1, 1991. p.2.:t. 

1. V. lJrsachi. Zargidavo, ci'Wlea dC/cic;1 di! ia !irad. Biblio\llcca lhraco!ogica. X, B\lCllrc�'.i. 1995. p.51-53. 55.b1L 

i 1.1 r. C ri�;!n . . ':;!n'ri (uoli! o/uu gc (O-dur: il OI'. 13 LlC LI r..::.;;ti. Ed i t lI!'J AI batros. 198 G. p.2 \3. 

� R. Vulpe . .. I,'>I.'::;ii·i ţelice din "flill/ClliCl, 13ucurcşti, Editura l'vh!riJi:\l1c. 1966, p.32. 

" Ibitil!/JI .. p.38. 

'" M. Ilahl'�. ;n sell ',./, 2R, t 977. 3, p. t ,11. 
Il 1.11. Criş<ln. în Zirir/ava, Arad, 1978. p.106- 107. 

12 C. Daico v icill. Ceta(e(l dac le il de ICi jJ iatra Roşie. 13 ur.;l�!\:şti, Eel i tura A cJdcm iei R. P. R., J 954, p. 5 0-5 5. 64-66. 

l' C. I)�licovil�ill şi clllab . . În ,Hi/la/a!I', VII. 19{) 1, p.311. 

II r. Tnş:l. in Anuorul .\I//:eului f�lJ;flj!,rojic:iI Tmnsilmniel. 1971-1973, )1.128. 
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pdrcclltc in afara liniei pcn:ţilnr Cu L:âţiva ccnti!llctrii'� efig.2). Pereţii SI.: încheie III parte;\ superioară cu 
lIll rfllld cle grinzi grewsc (la reI CLI cele din talp�r), a�e7ak nrizontal. formânc\ cununall" Şi 111 cazul 
prich'orullli, peste temelia de piatru se aşezau bârncle care form.1L1 talpa, �lpoi. din loc in loc, se PII)H.:HlI 
demente de �llsţiJlcrc formate elin SH1lpi-lllontanţi {uluci) prim�i vertical. prin Îmbinare Cli ccp. :l1tr·O h1Îrn[t 
din talp:l. aceşti stâlpi s115ţin,înd �i acoperiştdl7. 

c 

b a 

Fig. 1.:1. Talpa construcţiei ridicatj pe ba7ă de piatrd; b, c. Acop'�rişul constructiilor cu plan concentric 

(Jupă 1. G loJariul 

Pentru primii cercetători ce şi-au pus problema reconstituirii acestor clildiri. dificultilti destul de 
mari <l pus acoperi�lll, din cauza nccesităţii acoperirii unui spaţiu mare, ClI diametru) Între 14-16111. 
Solutia a rost oferită de câteva constructii �arăneşti din zona Munţilor Orăştiei: căpriorii, l)fcv,izllţi cu 
contrav{mtuirÎ, pornesc de la coltul şi mijlocul pereţilor pcntru a se Întâlni sus, pe o piesă, tot din lemn. 
hlţetat[1 �i cu capăt COIl ic IS (fig. ! /b, c), La partea inferioară dlpriorii sunt prinşi În !ăca�uri cresta te, prin 
cuie de lemn. Peste aeqti căpr iori se prind leturi, la distante ce depind de lungimea e lementelor care 
compun Învelitoarea. Învelitoare.a, În condiţiile in care nu s-au descoperit fragmente de �igIă, trebuie să 
presupunem ca era din şindrilfl (fiind pUţin probabil să se fi folosit paie Într-o zonă care se remarcă prin 
bog[lţia în lemn). 

1 \ (ir. Iu1H.:�cu . .. JrhitcC:1I0'O pn/)/I!a,. .. i In ROlllâlliu, Bucureşti, Editura !'vlcridiane, ! 971, 4 1. 

II, Ihidc/II. 

"'1' '1' 'li) . o�a, Of} Cll .. r.-- . 

1- L. Arn!/,an, in .'·lIl"g!:{ia. XV, 1981, p. 453-457: 1. Glodariu, .. Irltilectura daci/OI·, ClujwNapoca, Editura Dada. 1993, r·22, 

lig.R/2-5. 
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Fig. 2. Sistemul de construqie "în chcotori" (prin Înibinarc lajumr\late<tlcmnului). 
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Fig.3. Bâme şi stâlpi utilizati la Cono:rUCJiile ridicate pe temelie de piatră. 
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Fig.4. Sistemul de îmbinare cu stâlpi şi bârne orizontaic. 
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l !uminarca încăperii exterioare se flkc<l. probabil, prin terestre practicate în pereţii construcţiei) 
I ar pelltru Îllcărcrca centrală fie se 111L1!ţLllllcall cu IUl1lin�l ce p[ltrUllc!ca prin spaţiile dintre �indrilclc 
suprnplIse", tic se practicau unele dese l lideri (II1CO/'l/e), 

Pentru ctanşeÎzarca pereţilor ridic:!ţi după tehnica dcscri�d Ill ai sus era necesară folosirea lufuilii 
pcntru tcneuirea peretilor, Spre deosebire de situalia de la FeJcle Albe. nedeseoperirea urmelor acestui 
material la Rudde �i \1cleia�u indică caracterul sezonier al construqiilor cercetate în aceste două pUllcte. 
Mai trebuie precizat că pe Rudele �i Melc ia . terasa a I l-a s-au rolosit la constructii exclusiv piese din 

leIllIl, ncdcscopcrindu-sc material de construCţie fcros::'.l. 
Âm mai dori să facem câteva prccizIiri În legCttura Cli o construCţie cu plan complex dezve!it:l pe 

dcalul PLlsţâiosu��. Încăperca centrală n-a putut fi săpatft integraL iar pc baza planului publicat - în ciuda 
t'llptului că cei care au efectuat s:lpflturile arheologice au afirmat că avcm O încăpere rectangulară - unii 
cercetatori consideră că ar avea plan absidal. Nu vrcm S[l discut:un acum aceasta problemă (neintrând În 
problematica abordat[l de această lucrare), precizăm doar faptul ca tehnic �  de construcţie este aceeaşi cu 
cea c1cscrÎsft lllai sus, adăugându-se tencuiala pereţilor. ceca ce o fău:a lllil izabi lă  tot timpul anului, 

În aceeaşi lehnică - pc t:t1pi şi cu b5rnc orizontale - au j�Îst ridicate cele două construcţii cu absidă 
de la Piatra Ro�ic (c1l 111entiunea cii una dimr\;! ele are doar un deambulatoriu absidat). Presupunem doar 
O deosebire la Îmbinarea bclrncloL untk, datorirfl lungimii prea mari a laturi lor şi, de aici, a greutătii 
obtineri unor btlrlle de astrel de dimensiuni, s-a t'L)losit tehnica descri�:l Illai SliS pentru pridvorul 
COllslrLtcţiilor cu plan concentric. Sra\iil� dintre stâlpii vert ica li erau lImplule Cli bârne care au cep la 
capele: aeest cep intră în lăcaşurile s .. ipatc În acest scop în stâlpi (fig.3-4). Peretele din bflrne era acoperit 
(pc o faţă S;lU pc amundou[l) cu o lipitur5 de lut amestecată cu pleavă şi pni\!, aruncată peste o împletitură 

ele nuiele sali �ipci prinse În cuie2.�. D�osebiri există şi în privin�a forme i acoperişului, în această situaţie 
cl,idirile având acoperiş "în două ape II deasupra părţii rectangularc. 

Uneori intrările sunt marcate prin amenajări speciale, de exemplu pragurile de piatră de la 
constructia reetangulară cu dcambulatorill absidat de la Piatra Roşie, dar sistemul constructiv utilizat IlU 

permite întOtdeauna identificarea intnlri!or: lalpa, care încingea clădirea, nu putea fi Întreruptă decât În 
detrimenLul solidităţii COllstrucţiei�'I. 

Laclillarcic informaţii de care dispunem par să indice existenta şi la Cârlomăneş(i�j a unei 
!.;{IIlSlruqîi cu :lbsidă, ridicate pc bazfl de piatră. 

Mai menţionăm că in cazul acestor construCţii, forma finală a pieselor componente nu este cea 

circulară, ci poligonală, aceasta fiind singura formă care poat� rezulta. datorită materialului folosit. 
Aminteam mai sus cii încăperile interioare ale construcţiilor de pe reţele Albe sunt ridicate În altă 

tehJ1ice\. La construcţia de pe terasa a X-a, s5păturiie arheologi ce au surprins peretele Încăperii ClI absidă 

pc o înălţime de cdţiva centimetri. Sistemul de construcţie consta în înfigerea direct in pământ a unor 
st<îlpi care formau scheletul de susţinere al pcrelilor, executaţi din împletitură de nuiele sau din �ipci pe 

care se b:\tca lutul amestecat cu pleav[l'·�(i (fig.S). ivlaÎ ales În panea inter ioară s-au putut constata tencuieli 
, ,-

succeslve-', 
Urmele arheologice descoperite (buc�{i de tencuială a rsă - din lut amesteCCtl Cli pleavă - uneori 

Cli urme de nuiele, preculll şi urmele stfdpilor) ne Îndreptăţcsc să presupunem că aceeaşi tehnică s-a 

'<t('\\ ' ' 7? . I O( <trlU. OP,C!!.. p_�_. 
111 II. Daico\' ic iu. î 11 :1 eles dll 1'11-(' Congres Inlc!l'I1o {iona! des Se ienccs [! /'i' II istoriq 1Ie (!( Prolohistoriq 1/C. Fragile 21-27 il 0/1 t 

J 96i!, 1\�lgul:, IlJ71, p.1 032. 

�I Jhir/eJlI. 

�� C. D:liw\'jeiu�! colah" în .\lateria/t', Il!. )957, p.273. 

!\ Il ;\nlulh::�C\!. în Jlrhill'ctllra, 1976.4, p.50. 

��ldl'lll,in')·C/JA.31, 19XO,4,p,5IS. 

:5 1. J 1. Criş:tIl, ,);JirilllalilatclI gcto-dfleilor, J3ul:lm.:�t i. Ed itma A IbairOS, 1986, p,2 14. 

:(, 1,t'.\Î<'OIl {chilie român, [Jucurcşli, Editura Tehnici, 1961, \'01.8, p.16-27. 

"71. (jlodariu, oţJ.cit., p.21. 
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folosit la ridicarea cliidirilor de la Brad", Popcşti", Tei-Bucure�t/o. Se pare că învelitoarea acestor 
construcţii a fost realizată din paie, exepţie tăcând cea de la Popeşti unde s-au descoperit fragmente de 
ţiglă". 
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Fig.5. Percle din lut bătut pc structură de stâlpi şi nuiele. 

Interesantă este situaţia de la Pecica, unde clădirea cu absidă prezintă O tehnică de construcţie 
deosebită faţă de celelalte clădiri ale aşezării: stâlpii au fost Înfipţi În pământ la distanţe mai mici unul 
de altul, putându-se astfel realiza peretele de lut fără a folosi împletitura - Între stâlpii dispuşi la distanţe 
mici aşezându-se lutul (care avea o densitate mai mare), În straturi succesive, iar În final se Înlătura lutul 
care depăşea grosimea dorită a peretelui cu un obiect ascuţit" (fig.6). Acoperişul era excuta! din şindrilă 
(după cum rezultă din analiza urmelor de arsură"). 

Este demn de remarcat că la această constructie, la reI ca la una de la Brad se semnalează 
decorarea pereţilor: prin impresiuni vegetale la Brad" şi motive În relief la Peciea35. 

Pereţii astfel obţinuţi aveau grosimea de aproximativ 25-35 cm. 
Podeaua tuturor clădirilor În discuţie (ca si a construcţiilor dacice În general) este Înalţată faţă de 

nivelul de călcare antic cu aproximativ 15-20 cm" şi consta doar din lut bine bătut şi făţuil. 

11 V. Ursaehi, op.cir., p.52, 

29 R. Vulpe, op.cit.. p.33. 

li) LH. Crişan. op.ci'-, p.213. 

)1 R. Vulpe, in .\1ateria/e, VI. p.311. 

3llnformath: de la prof. J.Glodariu. 

)3 U-I. Crişan, in Ziridava, Arad, 1978. p.1 07. 

J4 V. Ursachi, Op.cil., p.52. 

"l.H. Crişan, op.ei/., p.I07. 

Jfi I. Antonescu, în Arhitectura, 1976,4, p.50. 
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Fig.6. Perete din lut bătut pc stâlpi. 
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Ar mai trebui adăugat că în aceste ultime cazuri forma circulară (sau semicirculară) a încăpcrilor 
este mai uşor de obţinut, datorită materialului utilizat. 

Am putca spune că gcto-dacii au folosit la ridicarea construcţiilor materialele oferite de regiunea 
În care se aflau. îrnbinându-le prin sistcllnJ! care corespundea cel mai bine nevoilor lor constructive şi 

materialului utilizat. 

BAUTECHNIKEN BEI DEN DAKERN 
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CRlSTINA BODO 

Universitatea "Babeş-Bolyai" 
Cluj-Napoca 

(mit Bezugnahmc auf bestimmte Aspektc dcr ZivilarchitcJ..:tur) 

ZUSAMMENFASUNG 

In eler vorJiegendcn Arbcit vcrsuchtcn \vir, dic Bautechnikcn darzlIstellen, dic bei der Errichtung von 

Gcbaudcn mil Apsis angc"-'cdcndet wcrden. 
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Eine erste Kategorie wird von den Gebăuden gebildet, die auf Steinfundamenten, mit Holzsohlen und 
horizontalen Balken (Abb. 1-4) errichtet werden. Eine andere Kategorie bilden die Gebăuden mit Wănden aus 
Ptlth len, die direkt in die Erde gesteckt werden und danaeh dureh Gerlen und Latten zusammengehalten werden (eine 
Ausnahme bildet Peciea), liber mit Spreu vermisehter Lehm gestamptf wurde (Abb. 5-6). 

Abb. 1. 

Abb.2 
Abb. 3. 
Abb.4. 
Abb.5. 
Abb.6. 

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN 

a.Die Sohle des Gebâudes aufSteinfundament (nach l. Glodariu); 
b, c. Das Dach der Gebaude mit konzentrischem Plan (nach l. Glodariu). 
Das Bausyslem "in Schligen .. (durch Ineinandergreifen an der Hălfte des Holzbalkcns). 

Balken uud Ptlthle, die bei den Gebăuden auf Steinfundamenten verwendet wurden. 
Das Zusammenfligunssystem mit Pf.hlen unt horizontalen Balken. 
Wand aus geslampftem Lehm auf eincr Struklur aus pfâhlen und Gerlen. 
Wand aus gestampftem Lehm auf pfâhlen. 


