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“BAIA ROMANĂ” DE LA SARMIZEGETUSA REGIA. 
1. ISTORICUL CERCETĂRILOR 

 
 

Aurora Pețan* 
 
 
* Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca; apetan@gmail.com 
 
 
Abstract. “The Roman bath” from Sarmizegetusa Regia (Grădiștea de Munte, Romania). 1. 
The history of research. The building located just south of Sarmizegetusa Regia’s precinct, 
regarded over time as deposit or metallurgical workshop, prison, temple, theatre, or palace, 
and known today as “the Roman bath”, has received very little attention from the archaeo-
logists. There is only a very sketchy report recorded in literature that followed the sole 
known archaeological intervention at the objective, in 1950. However, at the beginning of 
the nineteenth century the monument had brought attention of the Austrian tax authorities 
who undertook there extensive excavations. Several antiques enthusiasts visited the monu-
ment later on, during the nineteenth century and at the beginning of the next century. The 
information provided by all of them, although extremely valuable, for having registered a 
conservation status of the monument much higher than today, remained untapped so far. The 
paper recovers all available documentary data about this building, most of them novel. Data 
analysis will be done in a future paper. 
 
Keywords: Dacian fortresses, Sarmizegetusa Regia, Roman baths, historiography, 19th cen- 
                    tury archaeological research. 
 
 

1. Introducere 
Clădirea situată la sud de fortificație a fost semnalată pentru prima oară în 

anul 1803, când fiscul austriac a întreprins săpături în zonă, în urma descoperirii 
unor tezaure de către sătenii din împrejurimi, însă destinația edificiului nu a putut fi 
lămurită atunci. Cantitatea mare de zgură și minereu descoperite în clădire a dus 
totuși la formularea ipotezei că ar fi vorba de un depozit sau atelier metalurgic. Pe 
parcursul secolului al XIX-lea, cercetările au fost reluate de pasionați maghiari și 
germani, iar la începutul secolului XX, de către primii arheologi. Interpretările 
vedeau în acest edificiu fie o baie romană, fie o închisoare, fie un teatru, fie un tem-
plu, fie un palat. În urma singurei intervenții arheologice moderne la acest obiectiv, 
ce a avut loc în anul 1950, Constantin Daicoviciu a arătat că este vorba de o instala-
ție termală romană, însă fără să ofere detalii, rezumând rezultatele în câteva rânduri 
de text.  

Din textul lui C. Daicoviciu, și din lucrările ulterioare, care au reprodus 
interpretarea acestuia, rezultă că arheologii nu au analizat și valorificat, până în acest 
moment, rapoartele fiscului austriac cu privire la cercetările întreprinse la această 
clădire la începutul sec. al XIX-lea (cu o excepție parțială, așa cum se va vedea mai 
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jos), nici informațiile ulterioare, consemnate de învățații maghiari și germani, care 
au descris sau cercetat clădirea. Prin urmare, datele care pot fi găsite în lucrările de 
specialitate se reduc la cele câteva rânduri ale lui Daicoviciu, preluate de cei de după 
el. În realitate, istoricul cercetării acestei clădiri este foarte bogat. Poate părea para-
doxal, dar construcția, care astăzi este cel mai puțin cunoscută și cercetată din area-
lul cetății Sarmizegetusa Regia, a beneficiat, în cursul sec. al XIX-lea, de cea mai 
mare atenție și de cea mai insistentă documentare.  

Scopul textului de față îl constituie recuperarea și punerea în circuitul știin-
țific a tuturor informațiilor disponibile (unele păstrate în manuscrise) despre “baia 
romană” de la Sarmizegetusa Regia. Importanța acestora rezidă în faptul că au con-
semnat un stadiu de conservare al monumentului net superior celui de astăzi. Datele 
vor fi prezentate cronologic, fără comentarii sau cu comentarii minime, doar acolo 
unde acestea sunt necesare. Valorificarea acestor informații se va face într-un studiu 
viitor. În finalul acestui istoric al cercetărilor voi prezenta o scurtă sinteză a datelor 
pe care le avem până acum despre acest monument și voi face o anticipare sumară a 
principalelor probleme pe care le provoacă aducerea acestora la lumină1. 

2. Săpăturile fiscului austriac (1803–1804) 
Descoperirea unor mari tezaure monetare de către localnici, în toamna anu-

lui 1802 şi în primăvara lui 1803, în apropierea ruinelor de la Grădiştea Muncelului 
a determinat fiscul austriac să organizeze săpături oficiale în arealul cetăţii. Au fost 
organizate două campanii, în 1803 și 1804, care au însumat aproape 9 luni de săpă-
turi. Pe parcursul săpăturilor s-au emis rapoarte și, deşi s-a săpat fără metodă, s-au 
consemnat principalele descoperiri. Aceste dări de seamă reprezintă o sursă foarte 
preţioasă de informaţii cu privire la situl de la Grădiştea Muncelului. Au fost editate 
de Jakό Zsigmond Pal acum câteva decenii2, însă au fost foarte puțin valorificate 
până astăzi3.  

Nu avem informații legate de devastarea acestui edificiu de către căutătorii 
de comori înainte de săpăturile fiscului, însă astfel de intervenții nu sunt excluse, dat 
fiind că ruinele clădirii, mult mai impresionante decât astăzi, atrăgeau atenția.  

În anul 1803, săpăturile s-au desfășurat în intervalul 21 iulie–11 septembrie, 
cu câțiva mineri și muncitori zilieri. Rapoartele, bilunare, au fost semnate de Iosif 
Bodoki, inspector fiscal din Sibișel, și Bernhard Aigler, inspector de mine, care a și 
coordonat săpăturile. El este cel dintâi care pomenește despre o construcție de 

                                                      
1 Studiul de față este parte a proiectului “Cercetările din secolul al XIX-lea de la Sarmize-
getusa Regia”, finanțat și derulat de către Centrul de Studii al Fundației Dacica (http://cerce 
tare.dacica.ro/proiect/20). Îi mulțumesc lui Alexandru Müller (Stuhr, Germania), pentru 
sprijinul acordat în traducerea rapoartelor fiscului austriac și a textului lui Johann Daniel 
Ferdinand Neigebaur. Dimensiunile consemnate în documente vor fi echivalate și analizate 
în partea a doua a acestui studiu, rezervată valorificării informațiilor adunate aici. 
2 Jakό, 1968; Idem, 1971; Idem, 1972; Idem, 1973. 
3 Valorificări parțiale: Benea, 2004 (istoricul cercetărilor); Pețan, 2012 (descoperirile 
monetare); Pețan, 2013a (planul austriac de la 1804); Pețan, 2013b (conducta ceramică 
dezvelită în interiorul fortificației).  
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dimensiuni apreciabile la sud de zidul cetății. Ruinele din apropierea fortificației îi 
atrag atenția de la început și începe săpăturile în acel loc în data de 1 august 1803.  

În primul său raport, datat pe 6 august 1803, Aigler pomenește de o clădire 
situată la cca 20 de stânjeni sub zidul cetății, pe versantul sudic al dealului, despre 
care spune că se va aminti în alt raport, și pe care o consideră un depozit pentru păs-
trarea și manipularea metalelor4. Aici el va face sondaje, împreună cu oamenii săi, 
timp de 5 zile, în mai multe locuri, până la nivelul antic, de ambele părți ale clădirii. 
Detaliile sunt consemnate în prețiosul raport din 16 august, al cărui text spune că: 
 “Din data de 1 până pe data de 5 s-a continuat cu săpăturile în zona 

unei clădiri care, după cum se observă din ruine, are o lungime de cca 
12 stânjeni și o lățime de 8 stânjeni și a cărei amplasare, după cum am 
arătat în raportul anterior, se găsește pe coasta sudică a muntelui sub 
care se găsește și zidul circular menționat de atâtea ori. Aici s-au făcut 
sondaje în 18 locuri, la distanțe mici una de alta, pe amândouă părțile, 
până la nivelul inițial, care aici se află între 4 și 7 picioare sub 
suprafață. Cu această ocazie au fost dezgropate multe lucruri neim-
portante, ca de pildă o grămada de resturi de vase de pământ, părți de 
conducte de canalizare din pământ ars cu un diametru de 4–5 țoli, 
depuneri groase de zgură, câteva bucăți de sticlă albastră, cărbune și 
altele. Cele mai ciudate lucruri dezgropate aici sunt multe lespezi de 
piatră cu o grosime de 8 țoli, lățimea de aproape 2 picioare și o lun-
gime de 5–6 picioare, din gresie, prelucrate foarte drept. Multitudinea 
pozițiilor lor, adâncimea, modul de împrăștiere a lor, unele fiind cu 
siguranță resturi ale zidului clădirii, care aici este aici foarte denive-
lată și prezintă mai multe adâncituri în comparație cu restul suprafe-
ței, ne duc cu gândul că în acest loc a avut loc un cutremur puternic.”5 

 

Din 6 august, săpăturile s-au mutat în interiorul fortificației, la zidul cetății. 
Din păcate, ultimele două rapoarte din acel an, care consemnau activitatea din inter-
valele 16–31 august și 1–11 septembrie, nu au putut fi găsite în arhive6. Foarte pro-
babil echipa lui Aigler a făcut săpături la clădire și în cele 30 de zile și a consemnat 
ce a descoperit. 

După plecarea lui Aigler, în toamna lui 1803 și în primăvara anului următor, 
probabil ruinele edificiului au fost afectate de căutători, care nesocotiseră interdicția 
de a mai răscoli terenurile aflate în proprietatea fiscului în căutare de aur și au năvă-
lit în număr mare, mai cu seamă după descoperirea unui alt tezaur în martie 1804. 
Alertate de invazia sătenilor, autoritățile s-au mobilizat și au reluat săpăturile ofici-
ale încă din luna mai 1804. Campania, desfășurată între 5 mai și 27 octombrie, a 
implicat mai mulți mineri, muncitori și soldați. Rapoartele, emise de data aceasta 
săptămânal, au fost semnate de intendentul de mină Iosif Molitor și de scribul ofi-
ciului tricesimal din Deva, Ludovic Barta (precedat, pentru scurtă vreme, de Johann 

                                                      
4 Jakό, 1968, p. 440. 
5 Idem, 1968, p. 112-113. 
6 Pețan, 2012, p. 82.  
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Kleeblat). Cercetările se vor concentra în câteva puncte ale cetății, între care se 
numără și acest edificiu, care va fi săpat minuțios, până la solul neumblat, și golit.  

Primele rapoarte sunt vagi, iar obiectivele nu sunt localizate precis. În data 
de 12 mai 1804, Iosif Molitor redactează un raport cu privire la organizarea șantie-
rului, în care descrie ce a văzut la fața locului în urma deplasării sale la ruine în 
intervalul 5–7 mai. El spune că a găsit vestigiile unui oraș și ale unei cetăți, năpădite 
de păduri nesfârșite, și ale cărei “suburbii” se întindeau departe atât spre răsărit, cât 
și spre sud7. Foarte probabil, din “suburbia” sudică făcea parte și clădirea ce înce-
puse să fie dezvelită cu un an înainte de Aigler. 

Pe 11 mai încep săpăturile propriu-zise, iar rezultatele primelor două săptă-
mâni sunt cuprinse în raportul datat în 26 mai. Patru oameni au făcut săpături (galerii) 
la clădirile din afara cetății, fără să ni se spună exact în ce parte8. E de presupus că s-a 
săpat și la marea clădire de la sud de fortificație.  

În raportul următor se vorbește de continuarea săpăturilor în aceleași locuri, 
fără prea multe detalii și fără certitudinea că s-a săpat și la clădirea sudică. La fel de 
vag este și raportul din 8 iunie, din care aflăm că s-a săpat “în afara cetății”, unde s-a 
dat de un zid al unei clădiri, ocazie cu care s-au descoperit cuie de fier, câteva cără-
mizi pătrate și cioburi9.  

Numirea lui Ludovic Barta la conducerea săpăturilor în locul practicantului 
Johann Kleeblat a fost o schimbare în bine, care se percepe în rapoartele redactate. 
Raportul din 16 iunie, foarte amplu, în comparație cu cele anterioare, aduce precizări 
cu privire la localizarea structurilor cercetate. Astfel, în intervalul 9–16 iunie s-a 
săpat, între altele, o clădire aflată la sud de cetate, unde “s-a trecut printr-un zid” și 
s-a găsit o piatră de forma unei jumătăți de cerc10. Pe 30 iunie se consemnează stră-
pungerea unui al doilea zid de clădire, situat la 2 stânjeni depărtare de “clădirea cea 
mare”11. Nu este clar dacă este vorba de o altă clădire, situată imediat lângă cea 
mare, sau de încăperile/zidurile aceleiași clădiri. 

Până pe 14 iulie nu se mai raportează nimic concret legat de clădirea sudică, 
ci doar faptul că s-au continuat săpăturile în toate locurile. Abia pentru intervalul 8–
14 iulie avem știri, cum că s-au continuat șanțurile în formă de galerii la sud de 
cetate și a început dezvelirea zidurilor unei clădiri mari12. Două săptămâni mai târziu 
este dezvelită aproape complet o construcție circulară aflată la mică distanță de clă-
direa cea mare. Aceasta este descrisă ca fiind foarte solidă, iar inventarul constă din 
fragmente de râșnițe, o cărămidă, bucăți de sticlă, un cui mare, și “o piatră cu dungi 
în formă de coif”13. Tot atunci se sapă și la clădirea cea  mare, unde sunt descoperite 
“două coloane de poartă splendid cioplite”, pe care muncitorii le deplasează și le 

                                                      
7 Jakó, 1971, p. 453. 
8 Idem, 1972, p. 587. 
9 Ibidem, p. 589. 
10 Ibidem, p. 590. 
11 Ibidem, p. 592. 
12 Ibidem, p. 595. 
13 Ibidem, p. 597. 
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așează lângă drum (Fig. 1/A). Se mai menționează descoperirea unei bucăți de zgură 
și a două cuie.14 

A   B 
Fig. 1. A. Lespede de mari dimensiuni din interiorul clădirii. 

B. Segment de coloană din zona clădirii (Foto A. Pețan, mai 2013). 

În săptămâna următoare se continuă lucrul la clădirea rotundă, care acum e 
dezvelită complet. Conform raportului, ea are diametrul de 3 stânjeni și nu are ușă și 
nici o fereastră. În interior, spre est, s-a găsit un cuptor rotund, larg și înalt de o  
jumătate de stânjen, plin cu cenușă, cărămizi, zgură și pământ. În clădire s-au mai 
găsit cuie mari și mici și câteva cărămizi, unele lungi și late de un picior.15  

În paralel cu clădirea rotundă, se continuă săpăturile și la clădirea cea mare, 
care este dezvelită “de pe partea cealaltă”, și se constată acum că are patru colțuri, 
este solidă și are două ferestre. Sunt pomenite lespezile de piatră căzute înăuntru, 
descrise în anul anterior de Aigler, care le dau mult de furcă muncitorilor prin greu-
tatea lor (Fig. 1/B). Se mai raportează descoperirea a două cuie mici, a două frag-
mente ceramice, a unei bucăți de os și a unei “oglinjoare” mici și alungite.16 

Raportul din 11 august, mult mai succint decât cel anterior, consemnează că 
s-au continuat săpăturile și s-a dezvelit construcția circulară, unde s-a găsit o bucată 
de fier și “un fragment de os cu dungi”. De asemenea, acum este golită complet prima 
încăpere a clădirii, care, spune raportul, avea trei ferestre.17 

Pe 18 august se sapă noi șanțuri spre clădire, care este dezvelită parțial în 
două locuri, astfel încât se poate determina că zidul ei este construit din blocuri rec-
tangulare de piatră.18 

În săptămâna următoare se raportează dezvelirea a trei încăperi la clădirea 
cea mare, dintre care una era pavată, iar sub pavaj se afla un strat de lut. Încăperile, 
numite “Zimmer oder Keller”, aveau ferestre vizibile, dar nu și uși. Săpăturile la 
clădire se fac din patru direcții.19  

În săptămâna de lucru raportată pe 8 septembrie se constată că edificiul este 
mult mai complex, are 8 colțuri. Cele trei camere sunt golite complet la interior. 
                                                      
14 Ibidem, p. 597. 
15 Ibidem, p. 598. 
16 Ibidem, p. 598. 
17 Ibidem, p. 599. 
18 Ibidem, p. 600. 
19 Ibidem, p. 600. 
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Într-una din aceste camere (nu se spune în care) se descoperă primul fragment dintr-un 
bloc de piatră cu însemne pe el, alături de care se afla, “în pământ”, o coloană de 
granit sculptată fin. Blocul avea scrijelit, conform descrierii, în partea de jos un cap 
cu mustață și barbă și probabil un coif, iar sus, de la dreapta la stânga, o săgeată, o 
coasă, un arc și  în mijloc un trandafir.20  

A  B 

Fig. 2.A–B. “Inscripția cu arme” pe planșa de la 180421. 

În următoarea săptămână se mai golesc două camere, ajungându-se astfel la 
cinci. Acum se găsește și cea de a doua jumătate a piesei de mai sus, localizată în a 
patra cameră golită, în care se găsea și o conductă de lut. Placa avea un picior și 
jumătate lungime și în partea de jos era gravat un alt cap cu mustață, barbă și “coif”, 
iar în partea de sus două “coase”, o figură și un trandafir abia vizibil22. Informațiile 
despre interiorul încăperilor sunt foarte prețioase, prim urmare le redau în întregime. 
 “Săptămâna aceasta au fost decopertate clădirile din suburbia orașului 

către sud și acum la locurile numite sunt dezvelite 5 încăperi, în afară 
de clădirea rotundă, dintre care două au un pavaj foarte tare și după 
cum se vede din pereții clădirilor și din bucățile de boltă căzute lao-
laltă, erau și boltite. Acestea sunt prevăzute și acum cu 5 orificii 
pentru încălzire, dintre care două sunt făcute lateral și sunt complet 
negre din cauza focului. Aceste două camere (care sunt rectangulare) 
erau pline de cărămizi de pământ arse, cioburi groase, bucăți prăbu-
șite din boltă, iar în interior s-a mai găsit o jumătate de scoabă, o bucată 
dintr-un cazan de fier sau dintr-un castron, împreună cu niște cuie 
mici. În alta s-au găsit 3 blocuri de piatră cu perechi de litere pe ele. 
Pe unul sunt două litere latine, MN, pe altul JN, iar pe al treilea [lite-
rele] , abia lizibile. În cea de-a patra încăpere s-a găsit o bucată 
dintr-o țeavă de pământ și o piatră din calcar ...”.23 

 

În raportul din 22 septembrie se consemnează descoperirea unor noi camere 
pe ambele laturi, atât spre est, cât și spre vest. Nu este clar dacă e vorba de camerele 

                                                      
20 Ibidem, p. 601. 
21 Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Kartenabteilung KVIIk 403 I/2. 
22 Cele două jumătăți compun așa-zisa “inscripție cu arme” aparținând legiuni IV Flavia Felix, 
vide IDR, III/3, 269a (Fig. 2/A-B). Locul real de descoperire al inscripției a fost ignorat până 
de curând (vide Pețan, 2014, p. 31-32).  
23 Jakó, 1972, p. 601-602. 
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golite în săptămâna anterioară sau de altele două. Se anunță intenția de a se sparge 
pavimentul clădirii, pentru a se vedea ce e dedesubt. Inventarul constă dintr-un cui 
de fier de mari dimensiuni, câteva cuie mai mici, 4 obiecte de fier, considerate 
cârlige de ferestre, o toartă de la un vas de lut, o bucată de os, o bucată de tablă de 
cupru și câteva fragmente de ceramică neagră.24  

Vremea proastă îi va împiedica pe muncitori să continue săpăturile în săptă-
mâna următoare. Totuși, se găsește la clădirea în discuție “o bucată probabil dintr-
un barometru și niște bucăți de fier fără importanță”25. Semnatarii își exprimă spe-
ranța că vor termina foarte curând cu această clădire.  

Ultima cameră descoperită este raportată pe 6 octombrie, iar în interiorul ei 
s-au găsit “niște bucăți mici de fier și câteva cioburi”. Acum se încheie dezvelirea 
zidului clădirii, care pe latura lungă avea 20 de stânjeni, “deoarece acesta s-a ter-
minat și nu departe de el s-a descoperit o altă clădire”26. Administrația domeniul 
Hunedoara cere să nu se dezvelească clădiri noi fără cunoștințe prealabile mai apro-
fundate și recomandă să se sape la clădirea circulară cu dublu cerc de piatră (templul 
mare circular), considerat la acea vreme un fel de “biserică”.  

Cum corespondența circula greu, săpăturile continuă, iar pe 13 octombrie se 
raportează găsirea, în clădirea cea mare, a unei coloane cu patru muchii, foarte fru-
mos cioplită, dar fără inscripții și fără imagini. Tot acolo s-a găsit o bucată mică de 
siderit, partea de sus “a unui clopot mic”, și o bucată groasă de sticlă27.  

Imediat după acest raport se dispune încetarea săpăturilor de către tezaura-
riat, dar până la sosirea dispoziției, activitatea continuă încă două săptămâni. Pe 20 
octombrie se consemnează descoperirea, în același loc în care se găsise coloana cu o 
săptămână înainte (considerată, de data asta, un altar al păgânilor), a unei monede  

 
Fig. 3. Ruinele clădirii 

(Foto A. Pețan, decembrie  2012). 

romane de bronz28. 
În ultima săptămână 

activitatea se desfășoară numai la 
cercul mare de piatră, conform dis-
poziției date anterior de Adminis-
trația domeniului, și încetează defi-
nitiv în data de 27 octombrie. Săpă-
turile vor fi lăsate descoperite, fapt 
ce va determina degradarea conti-
nuă a vestigiilor (Fig. 3). 

În data de 31 decembrie 
Adminsitrația domeniului fiscal 
Hunedoara înaintează Tezaurariatu- 

                                                      
24 Idem, 1973, p. 615. 
25 Ibidem, p. 616.  
26 Ibidem, p. 616-617. 
27 Ibidem, p. 618. 
28 Ibidem, p. 619. Moneda este un sesterț emis de Traian după 103 și a fost publicată în 
Pețan, 2012, p. 87. 
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lui harta locului și desenele, însoțite de o notă semnată de Anton Bögözi, inspector 
de metalurgie, și Jakob Johann Zornlaib, procurator fiscal. Aceste planuri vor fi 
trimise la Viena și prezentate Camerei Aulice în 13 februarie, de către Franz-Joseph 
Müller von Reichenstein, însoțite de un referat din care reiese că la Grădiște s-a 
descoperit, între altele, la o distanță de 20 de stânjeni de cetate,  
 “o clădire de locuit, lungă de 13 stânjeni, lată de 10 stânjeni la un capăt, 

iar la celălalt de 4 stânjeni, și la mică distanță de aceasta, o clădire 
rotundă, cu un diametru de 3 stânjeni, probabil un turn de strajă.”29 

 

Desenele au fost întocmite chiar înainte de încheierea săpăturilor, în octom-
brie 1804, de către subofițerul de artilerie Szőts András, la cererea abatelui Franz 
Neumann, custode la Kunsthistorisches Museum din Viena, și au fost ulterior adău-
gate la raportul lui Bögözi. Szőts a desenat două planșe: pe una dintre ele sunt repre-
zentate diferite piese, iar pe alta se află planul cetății, cu principalele puncte în care 
s-a săpat, precum și planul celor mai importante construcții dezvelite: clădirea de la 
sud de cetate și turnul pentagonal. Acesta din urmă ne interesează pentru discuția de 
față. S-a păstrat într-o copie contemporană, aflată astăzi la Österreichisches 
Staatsarchiv în Viena, semnată de un anume căpitan Kulyan, dar care conține unele 
omisiuni; originalul lui Szőts este dispărut30. 

 
Fig. 4. Planul austriac al clădirii, din anul 180431. 

Conform acestui plan (Fig. 4), clădirea de la sud de cetate se compunea din 
mai multe încăperi, dintre care 4 erau dispuse în rând, pe direcția est-vest, având 
adosate două încăperi la limita dinspre est, una pe latura de nord, cealaltă pe latura 
de sud, mult avansată față de zidul de est al clădirii. Tot pe latura de sud, însă spre 

                                                      
29 Jakó, 1973, p. 628.  
30 Pețan, 2013a, p. 31-32. 
31 Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Kartenabteilung KVIIk 403 I/2. 
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capătul vestic al clădirii, se află adosată o încăpere cu suprafață mică. În total sunt 
opt încăperi, dacă se ia în calcul și edificiul circular aflat la cca 2 m de “clădirea 
mare”. Clădirea nu prezintă nici o intrare, pe nici una dintre laturi. Lungimea clă-
dirii, conform scării atașate pe plan, este de cca 28 m. 

Secțiunile prezintă axa A–B cu vedere spre zidul C, axa D–C către F, și 
invers, C–D către E32. Sunt figurate zidurile exterioare din piatră rectangulară până 
la înălțimi variabile și solul. Pereții interiori apar profilați în cele trei secțiuni. Secți-
unea CD spre E ne înfățișează un perete continuu între două încăperi, deși pe plan el 
apare întrerupt în 4 locuri. Secțiunea DC spre F sugerează un perete despărțitor par-
țial dărâmat. Întreruperile din pereți reprezentate pe plan  – 4 la primul perete des-
părțitor, 3 la al doilea – sunt prea înguste pentru a putea reprezenta uși. În secțiune 
par să corespundă parțial unor structuri greu de interpretat, un fel de contraforți sau 
ieșituri ce par adosate pereților, la nivelul solului. Sunt reprezentate trei astfel de 
“ieșituri” la peretele din secțiunea DC și una la cel din secțiunea DC. În absența 
desenului original și a unor informații suplimentare, este dificil de imaginat ce pot 
reprezenta aceste structuri. Legenda de pe planșă nu ne spune mare lucru: 
 “Acesta este locul în care se află clădirea de la fig. B, desenată în linii 

mari, la scară mare, în plan și secțiune. Aceasta a fost făcută din 
blocuri de calcar rectangulare, ici și colo alungite, așezate în straturi.”  

 

Fiind vorba de o copie, trebuie ținut seama de faptul că Kulyan nu a înțeles 
la fel de bine ca Szőts despre ce e vorba în plan și e posibil să fi făcut unele greșeli 
sau omisiuni33. Din păcate, acest plan a rămas complet necunoscut timp de mai mult 
de un secol și jumătate, fiind și astăzi ignorat de specialiști. A fost reprodus în pre-
mieră de Jakó Zsigmond Pal, în anul 197334, în condiții grafice slabe, și a beneficiat 
de o singură interpretare, destul de confuză, din partea Doinei Benea35. O editare a 
planului în condiții grafice bune s-a făcut abia în anul 201336. 

Pe cea de-a doua planșă au fost desenate și unele dintre piesele găsite în 
zonă clădirii, precum cele două jumătăți ale plăcii cu figuri inscripționate, coloane și 
blocuri cu litere. 

La 25 aprilie 1805 se datează raportul rezumativ al lui A. Bögözi, solicitat 
încă din anul anterior de către tezaurarul Iosif Bethlen și însoțit de o schiță. Cu acesta 
se încheie șirul rapoartelor oficiale ale fiscului. Bögözi spune că în afara zidurilor, în 
zona notată cu B,  
 “s-au descoperit urme de clădiri complet acoperite cu pământ. Nu s-a 

găsit nici o poartă, intrarea trebuie să fi fost pe sus. În această clădire 
s-a găsit o grămadă de minereu de plumb, zgură, creuzet, cuie, cioburi 
de sticlă, cărămizi mai mici sau mai mari, cioburi de vase, precum și 

 

                                                      
32 Probabil greșit copiat F în loc de E de pe planșa originală. 
33 V. Pețan 2013a, p. 33, unde sunt semnalate astfel de omisiuni. 
34 Jakó, 1973, anexa raportului din 31 decembrie 1804. 
35 V. mai jos. Benea, 2004, p. 18, interpretează greșit că aceste planuri sunt inedite și ar 
trebui căutate în arhiva de la Kunsthistorische Museum. În realitate este vorba chiar de planul 
analizat de ea. 
36 Pețan, 2013a. 
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oase de oameni. (...) S-au mai găsit mai multe blocuri de piatră pe 
care se aflau litere, coloane prelucrate frumos, precum și pietre cu 
figuri și steme.”37 

Acesta este ultimul raport oficial, însă tot în legătură cu activitatea fiscului la 
Grădiștea Muncelului trebuie puse două surse importante, ambele nedatate, dar care 
se situează cu probabilitate în preajma încheierii cercetărilor oficiale.  

Cea dintâi este o comunicare orală a lui Franz von Pribila, consemnată de 
contele Kemény Jόszef în manuscrisul său și publicată de Finály Gábor38 în 1916. 
Pribila confirmă informația de la Bögözi conform căreia în clădire s-ar fi găsit o 
mare cantitate de plumb și susține că descoperirea s-a făcut în octombrie 1804, deci 
chiar la închiderea săpăturilor, fapt care ar putea explica absența consemnării sale în 
rapoartele din acea lună. Cantitatea de galenă, descoperită într-un colț al clădirii, este 
estimată de acesta la 25-30 țentnere, cu unii bulgări cântărind între 75 și 80 de 
pfunzi. El declară că a luat o bucată de galenă și i-a determinat concentrația de argint, 
remarcând că, în vreme ce galena existentă în Transilvania are o concentrație de puțin 
peste 1–2 loți de argint la un țentner de minereu, cea descoperită la clădirea de la 
Grădiște are o concentrație de până la 7 loți de argint și 62 pfunzi de plumb la un 
țentner de minereu. 

Cea de-a doua sursă o reprezintă registrul unui anume Ferencz Lászlό, care a 
văzut ruinele, copiat tot de contele Kemény și publicat de același Finály39. Această 
listă consemnează o serie de descoperiri de la Grădiștea Muncelului, între care sunt 
amintite: o clădire de forma unei “cripte”, cu o pardoseală mozaicată, văzută de autor; 
o altă pardoseală fragmentară, a cărei compoziție o identifică cu rudus roman; smoală 
de forma unei farfurii, găsită în aceeași clădire; minereu de staniu, devenit pământ, 
găsit tot în clădire.  

3. Raportul lui Péchy Mihály (1805)  
Din anul 1805 datează un raport semnat de arhitectul Péchy Mihály, maior 

de geniu, care a fost trimis la Grădiște de superiorii săi să vadă vestigiile și să-și for-
meze o părere cu privire la valoarea lor militară40. Raportul a fost înaintat către foru-
rile militare și s-a păstrat în arhiva de documente a contelui Joseph Mitrovsky, pe 
atunci comandant militar suprem al Transilvaniei. O versiune ușor modificată s-a 
tipărit în același an în Siebenburgische Provinzialblaetter41.  
 „Am văzut ruinele unei băi așa cum se obișnuia în vechime să fie 

construite. Labrum-ul acestei băi, cioplit din porfir de sienit, fusese 
dus la mai mulți pași [de acolo]. Podeaua din tepidarium era acoperită 
cu un mortar de ciment hidrofug cu o grosimea de 6 țoli, ce acoperea 

 

                                                      
37 Jakó, 1973, p. 630.  
38 Kemény, mss, f. 134; Finály, 1916, p. 15-16. 
39 Kemény, mss, f. 141-142; Finály, 1916, p. 18. 
40 Multă vreme s-a crezut că Péchy a condus săpăturile de la Grădiște (Finály, 1916, p. 37; 
Daicoviciu, Ferenczi, 1951, p. 68); în realitate, acesta a fost doar în vizită la ruine, la un an 
după încheierea săpăturilor fiscului (Jakó, 1973, p. 636). 
41 Péchy, 1805. 
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și pereții până la nivelul orificiilor prin care curgea apa, și care s-a 
păstrat admirabil până în ziua de azi. Păcat că ignoranții căutători de 
comori, în speranța că vor găsi tezaure sub pardoseala de ciment, au 
spart-o. Se văd aici resturile încăperilor obișnuite ale unei băi antice, 
ephebia, apodyteria, alaeothesia, frigidarium, tepidarium și laconi-
cum.”42 

Ajungând la concluzia că locul nu avea nici o valoare strategică, Péchy se 
gândește că orașul din munți ar putea fi identificat cu Aquae, ale cărui coordonate 
furnizate de Ptolemeu s-ar potrivi cu cele ale cetății, “iar termele folosite acolo fac 
ca numele de Aquae să se potrivească foarte bine acestui loc.”  

Interpretarea lui Péchy a fost condiționată de formația sa de arhitect neocla-
sic, care îl determina să caute în permanență analogii cu monumente și tipuri arhitec-
turale clasice, așa cum se vede și din asemănarea pe care o face între marele cerc 
dublu de piatră și serapeum-ul de la Pozzuoli43. 

4. Informațiile din perioada 1838–'47 
După trei decenii, cercetările se reiau, însă clădirea e mult distrusă față de 

cum o dezveliseră austriecii. Preotul Michael Ackner cercetează locul în anul 1838 
și urmează informațiile lui Péchy, încercând să identifice “baia”. O găsește după 
pavimentul de “ciment mozaicat”, păstrat încă intact la acea vreme, însă nu oferă alte 
informații.44 Nouă ani mai târziu, va participa la marea campanie din 1847, împreună 

 
Fig. 5. Planul cetății în viziunea lui  

Michael Ackner45. 

cu prietenii săi, medicul hune-
dorean Fodor András și fostul 
consul al Prusiei la Iași Johann 
Daniel Ferdinand Neigebaur, 
și va renunța la soluția de 
interpretare a lui Péchy, adop-
tând-o pe cea a celor doi înso-
țitori ai săi: pentru ei, clădirea 
cu ziduri “în zig-zag” era un 
teatru. Informațiile sale sunt 
aproape identice cu cele pe 
care la va publica mai târziu 
Neigebaur: zidul clădirii este 
construit din pietre cioplite, 
îmbinate fără mortar, care 
aveau dimensiunile de 1 picior 
lungime și 6 țoli grosime. La 

interior, zidul era construit din piatră spartă.46 Pe planul redactat, împreună cu fiul 
său în baza schiței lui Neigebaur, la litera i figurează “Das Theater” (Fig. 5).  

                                                      
42 Jakó, 1973, p. 634-635; Péchy, 1805, p. 250. 
43 Mateescu, 2012, p. 31-32. 
44 Ackner, 1844, p. 21. 
45 Ackner, 1856, pl. VI. 
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Fodor András descrie cu detalii prețioase această clădire. În 1844, la prima 
sa vizită la ruine, el a săpat o construcție la est de cetate, pe care a numit-o “baie de 
apă rece”. Alexandru Ferenczi, sintetizând informațiile din sec. 19 în lucrarea sa de 
doctorat, a crezut că este vorba de “baia romană” descrisă de Péchy și a identificat-o 
cu aceasta47. Este vorba însă de o confuzie între două clădiri distincte48. În 1844 
Fodor a văzut și clădirea de la sud de cetate și a descris-o, cea mai importantă obser-
vație a sa fiind aceea că este vorba de un șir de 3 clădiri. Voi reda în întregime textul 
său, deoarece este foarte valoros: 
 “Dincolo de zidul cetății, la vreo 4[0] de stânjeni, pe partea sudică, 

sunt mai multe clădiri și încăperi, mai mici și mai mari; o clădire are 6 
încăperi, una 4, iar alta 3 camere cu intrare din una în alta, așa cum 
adeveresc pereții despărțitori și ușile. Domnul doctor, măsurând inte-
riorul câtorva camere de acest fel, a aflat că lungimea uneia este de 5 
stânjeni, iar lățimea de 3, lățimea alteia este de 2 stânjeni, iar lungi-
mea de 4. Pe podeaua unor camere se găseau cărămizi mai mici sau 
mai mari. Cercetătorul a dus la muzeu o bucată de cărămidă care avea 
lungimea de 15 țoli, lățimea de 10 țoli și grosimea de 3½ țoli, și încă 
o bucată de cărămidă cu diametrul de 6 țoli; o altă cărămidă avea lun-
gimea de 4, lățimea de 2 și grosimea de 1 țol; bucăți rotunde intacte și 
jumătăți având grosimea de 4 țoli; de asemenea piese în forma unui 8 
arab și în formă de inimă, toate acestea au servit la realizarea pode-
lei.”49 

 

Trei ani mai târziu, în campania organizată împreună cu prietenii săi, Fodor 
sapă, în preajma izvorului, unde va dezveli o construcție rămasă până astăzi necu-
noscută arheologilor50. Nereușind să își continue săpătura, din pricina debitului mare 
al apei, se duce în locul în care săpa Neigebaur, la clădirea de la sud de cetate, pe 
care o examinează și o descrie. Amândoi sunt de acord că este vorba despre un tea-
tru, iar cea de-a doua descriere a lui Fodor insistă pe acest lucru, reluând însă 
importanta observație că e vorba de trei clădiri51, nu de una singură: 
 “... m-am dus la Neigebaur, care săpa la o distanță de 90 de pași de 

cetate, în jos, spre sud, într-un loc unde se presupune că era un teatru; 
săpăturile se făceau cu mare atenție, deoarece s-au descoperit 3 clă-
diri înșiruite, cu mai multe camere, cu pereți înalți de un stânjen, dar 
în interior erau mulți copaci: fagi, aluni ș.a. Aceste încăperi erau des-
tinate animalelor și jucătorilor, dar nu am putut să le disting prea 
bine din pricina desimii copacilor și pietrelor mari cioplite care erau 
împrăș-tiate pe acolo. Deasupra acestora am găsit o intrare în cetate, 
unde pe ambele părți erau stâlpi rotunzi din porfir, având înălțimea 

 

                                                                                                                              
46 Ackner, 1856, p. 97-98. 
47 vide infra. 
48 Pentru “baia” săpată de Fodor, vide Pețan, 2015. 
49 Fodor, 1844, p. 303. 
50 vide Pețan, 2014a. 
51 vide și Finály, 1916, p. 30; Daicoviciu, Ferenczi, 1951, p. 80-81. 



 

439 
 

de 3–4 picioare și diametrul de 2½ picioare, dar și pietre rotunde ase-
mănătoare cu piatra de moară, cu lățimea totală de 8 țoli și grosimea 
de un picior.”52 

 
Fig. 6. Grupul de clădiri pe 
planul lui Fodor András53. 

Pe planul redactat de medic în urma 
acestei campanii se distinge, la litera 
L, la sud de fortificație, un grup de 
clădiri aliniate: una de dimensiuni 
mai mari, cu multe încăperi, iar la est 
de aceasta două sau trei clădiri de 
dimensiuni mai mici (Fig. 6). 
J. F. Neigebaur pomenește o întinsă 
clădire cu ziduri în zig-zag, situată la 
160 de pași depărtare de poarta de 
sud. Conform descrierii lui, partea 
exterioară a zidului era clădită din blo- 
curi de piatră, fără mortar, ce aveau  

lungimea de 1 picior și înălțimea de 6 țoli, iar la interior zidul era format din “piatră 
spartă”.54 În această clădire Neigebaur susține că au fost descoperite cărămizi bine 
arse, de dimensiuni diferite, mai groase decât cele obișnuite55.  

 
Fig. 7. Planul cetății în viziunea lui J. F. Neigebaur  

și clădirea “în zig-zag”56. 

Pe lângă informațiile publicate în lucrarea sa din 1851, Neigebaur a mai lăsat 
un set de fișe cu schițe după obiecte de la Grădiștea Muncelului și un plan al cetății, 

                                                      
52 Fodor, 1847, p. 362. 
53 Fodor, mss, vol. VI, fila 48. 
54 Neigebaur, 1851, p. 100, nr. 4. 
55 Neigebaur, 1851, p. 101, nr. 18 
56 Kemény, mss, fila 138. 
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însoțit de o legendă. Fișele s-au păstrat în colecția de manuscrise a contelui Kemény 
József57 și au fost publicate de Finály Gábor în 191658. Pe plan, clădirea este notată cu 
litera I, iar imediat la est de aceasta sunt figurate alte ruine (Fig. 7). Legenda spune 
sec: “Das Theater”. Totuși, lui Finály i-a scăpat o fișă, care a rămas nepublicată. Ea 
se află și azi între manuscrisele lui Kemény59 și conține o schiță cu planul clădirii “în 
zig-zag”, pe care sunt notate dimensiunile zidurilor (Fig. 8). E posibil ca Finály să o 
fi văzut, dar să nu își fi dat seama despre ce este vorba. Desenul aparține fără nici un 
dubiu lui Neigebaur, grafia lui fiind inconfundabilă. Este vorba de planul clădirii 
cercetate de el în anul 1847, așa cum ne certifică Fodor, cu dimensiunile laturilor 
încăperilor care erau vizibile la acea vreme. Aceeași reprezentare “în zig-zag” apare 
și pe planul cetății, ceea ce confirmă că este vorba de unul și același obiectiv. 
Dimeniunile notate de Neigebaur sunt: 15–21–14–9–13–9–6–18–12 picioare. 

 
Fig. 8. Plan inedit al clădirii, semnat de J. F. Neigebaur60. 

Este evident că, la acea vreme, latura nordică a clădirii era acoperită de 
pământul care lunecase de pe coastă, așa încât nu se mai vedea decât partea sudică, 
cu ziduri care nu se închideau niciunde, lăsând impresia unui spațiu deschis. Pentru 
o astfel de structură ciudată, cei trei pasionați nu au putut imagina decât funcționali-
tatea de teatru. 

5. Informațiile din perioada 1880–1916 
Câteva decenii mai târziu, Friedrich Müller și Heinrich Müller ajung la Gră-

diște și examinează vestigiile de acolo, publicându-și observațiile în numărul din 
anul 1880 al Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Și ei pomenesc 
de o “baie”, din care nu mai rămăsese decât bazinul de porfir – urmând, desigur, 
interpretarea lui Péchy. Însă ei nu identifică baia cu clădirea de la sud de cetate, pe 

                                                      
57 Kemény, mss, f. 138-139. 
58 Finály, 1916, p. 26, fig. 2, p. 27 fig. 3, p. 29, fig. 4 și p. 30, fig. 5. 
59 Kemény, mss, fila 139. 
60 Ibidem. 
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care o descriu și o schițează, oferind un plan prețios al acesteia (Fig. 9). Zidurile, 
spun cei doi, erau construite din blocuri cioplite, în unele locuri legate cu scoabe 
metalice, și erau prevăzute cu ieșituri, pe care fuseseră așezate grinzile ce susțineau 
tavanul încăperilor de jos, respectiv pardoseala încăperilor de sus. Clădirea avea așa- 

 
Fig. 9. Planul clădirii în 188061. 

dar etaj, în interpretarea lor, iar ei susțin, așa cum susținuse și Bögözi înaintea lor, că 
intrarea nu putea fi decât undeva deasupra, deoarece în ziduri nu existau deschideri 
pentru uși. Ei mai remarcă și numărul foarte redus de cărămizi, precum și bucățile de 
coloane care, susțin ei, demonstrează că clădirea nu era o închisoare, așa cum susțin 
unii62. Existența acelor “ieșituri” remarcate de cei doi, pe care se sprijineau grinzile 
tavanului, arată că zidurile încă erau în picioare până la o înălțime considerabilă, fapt 
confirmat anterior și de Fodor. “Ieșiturile” ar putea corespunde structurilor figurate 
la pereții interiori pe secțiunile din planșa austriacă de la 1804. 

 
Fig. 10. Desenele lui Téglás István după elemente 

arhitectonice din zona clădirii63. 
                                                      
61 Müller, Müller, 1880, p. 295. 
62 Ibidem. Nu am găsit cui îi aparține interpretarea clădirii drept închisoare. 
63 Bajusz, 2005, I, p. 164, fig. 4/139. 
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Frații Téglás Gábor și István ajung la Grădiște în anul 1884. Ei examinează 
clădirea, împreună cu Szinte Gábor și Mailand Oszkár, dar nu dau prea multe detalii 
despre ea. O situează la 50 de metri în exteriorul zidului și o consideră de mici 
dimensiuni. Zidurile erau construite din pietre cubice “până la pervaz”, iar  mai sus, 
spun ei, erau din bucăți de micașist și cărămidă spartă64. Téglás István a desenat câteva 
elemente arhitectonice care provin de la această clădire, dându-le și dimensiunile, 
între care și două dintre monumentalele lespezi de piatră65 (Fig. 10). Aceste sunt sin-
gurele desene publicate vreodată de la “baia romană”. 

În anul 1910 Comisia Națională a Monumentelor îi mandatează pe profeso-
rul maghiar Finály Gábor și pe vestitul arheolog de la Budapesta Kuzsinszky Bálint 
să redacteze un raport cu privire la ruinele de la Grădiștea Muncelului, cunoscute din 
scrierile de la începutul secolului, pentru a se vedea dacă merită inițierea unei cam-
panii de cercetare științifică a acestora. Cei doi au organizat o deplasare la fața 
locului, la care a mai participat și savantul Láng Nándor, la vremea aceea profesor 
universitar la Budapesta. Ei au urcat la ruinele de la Grădiștea Muncelului în data de 
7 octombrie 1910 și au identificat clădirea, pe care o descriu ca fiind de mari 
dimensiuni. La acea vreme încă se mai puteau recunoaște încăperile unite între ele. 
Zidurile erau, și în descrierea lor, din piatră cioplită sub forma unor cuburi, fără să 
fie legate între ele cu mortar. Sunt pomenite și bucățile de coloane și un disc de 
andezit cu diametrul de 2½ m și grosimea de 33 cm. Important de remarcat este că 
Finály încă putea vedea, la un secol după dezvelire, “resturile unei podele din con-
glomerat”66. Discutând tehnicile de construcție și elementele arhitectonice întâlnite 
în arealul cetății, profesorul maghiar remarcă un fragment de cornișă de la clădirea 
situată mai jos de poarta sudică – cu siguranță clădirea despre care discutăm aici. 
Piesa era caracterizată de două benzi (șanțuri?) lungi separate de o bandă semicircu-
lară limitată de borduri dreptunghiulare, model pe care îl aseamănă cu cel al altarului 
anepigraf de andezit păstrat în “casa pădurarului”67. Pe planul care însoțește raportul, 
clădirea este numită “templu”, interpretare datorată numeroaselor bucăți de coloane 
găsite în preajma sa68.  

6. Informațiile din perioada 1921–'32 
Alexandru Ferenczi, împreună cu Dimitrie Mihail Teodorescu, a făcut cer-

cetări la Grădiștea Muncelului în perioada interbelică și este cel dintâi (și singurul, 
până în prezent) care a încercat să rezume informațiile din sec. al XIX-lea cu privire 
la vestigiile de acolo, inclusiv cu privire la enigmatica clădire, într-o teză de doctorat 
susținută în anul 1921 și publicată, parțial, în 195169. Cunoscând opiniile celor ce au 
descris construcția (dar nu și rapoartele fiscului austriac, cu excepția celor semnate 
de Aigler și Bögözi), Ferenczi a susținut, în varianta publicată a textului, că edificiul 

                                                      
64 Kuun et alii, 1902, p. 20.  
65 Bajusz, 2005, I, p. 164, fig. 4/139. 
66 Finály, 1916, p. 38. 
67 Ibidem, p. 39. 
68 Ibidem, p. 36, fig. 7. 
69 “Studiu bibliografic asupra așezărilor” (Daicoviciu, Ferenczi, 1951). 
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are o destinație necunoscută. Deși cunoștea bine raportul lui Péchy, care pomenea de 
o baie romană, el nu a identificat clădirea de la sud de cetate cu baia descrisă de 
maiorul de geniu. Ferenczi prezintă opiniile lui Aigler, Pribila, Bögözi, Fodor, 
Neigebaur, Mülller, Téglás și Finály și conchide că edificiul era contemporan cu 
acropola, judecând după blocurile cioplite, dar admite o influență romană atunci 
când descrie pavimentul din mozaic de cărămidă70. În același timp, Ferenczi știa de 
existența unei alte clădiri, cercetate de Fodor András în anul 1844, pe care medicul 
maghiar o numise “baie”, așa încât a identificat baia descrisă de Péchy cu cea săpată 
de Fodor. Identificarea este greșită, deoarece construcția săpată de Fodor era situată 
la est de fortificație și era de dimensiuni mult mai mici, având o singură încăpere71. 
Clădirea aceea se ruinase la scurtă vreme după ce a fost săpată de Fodor, așa încât 
Ferenczi nu mai putea vedea nimic din ea, însă i s-a părut mai plauzibilă identifica-
rea acesteia, decât a marii clădiri de la sud de cetate, cu “baia” lui Péchy. 
 Mai există o informație care ne-a rămas de la Ferenczi, și care ne dezvăluie 
ce credea de fapt învățatul clujean despre această clădire, însă nu a fost publicată în 
volumul din 1951. Ea a fost parțial valorificată în anul 1989, într-un capitol de 
volum ce relua istoricul cercetărilor la Grădiștea Muncelului. Este vorba de planul 
cetății întocmit de Ferenczi, care însoțea lucrarea lui de doctorat, și pe care există 
câteva însemnări. Din păcate, editorii volumului nu au inclus și legenda și explica-
țiile, care probabil existau în manuscrisul tezei. Ferenczi redă pe plan conturul ruinelor 

 
Fig. 11. Planul cetății în viziunea lui Al. Ferenczi, 

cu amplasarea “palatului de sud”72. 

de la sud de cetate, folosind planul publicat de cei doi Müller, probabil singurul plan 
accesibil lui Ferenczi, cel de la 1804 nefiind cunoscut, iar cel al lui Neigebaur rămâ-

                                                      
70 Daicoviciu,Ferenczi, 1951, p. 82. 
71 Vide supra nota 48. 
72 Daicoviciu et alii, 1989, fig. 18. 
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nând în manuscris, așa cum s-a văzut mai sus. Pe planul publicat în 1989, el numește 
clădirea “palatul de sud”73 (Fig. 11). Această denumire apare și în publicația din 
1951, însă într-un context nesigur: textul spune că participanții la expediția din 1847 
ar fi săpat în “palatul sudic”, așa cum ar reieși dintr-o scrisoare a lui Bardocz Elek74. 
Scrisoarea, adresată contelui Kemény, este datată însă înaintea expediției, în 18 
octombrie 1846, și nu conține astfel de informații75. Greșeala a survenit probabil în 
timpul editării postume a lucrării lui Al. Ferenczi, care va fi consemnat că expedi-
ționarii din 1847 au făcut săpături la clădirea pe care el o considera “palat sudic”. În 
același timp, trebuie remarcat că interpretarea lui Ferenczi, prezentă probabil în 
manuscrisul său, așa cum o indică planul cetății, a fost eliminată de C. Daicoviciu în 
textul tipărit postum. Probabil, acesta a considerat-o greșită, câtă vreme el era convins 
că acolo este un edificiu termal76.  
 D. M. Teodorescu descrie clădirea în anul 1921, lăsând de înțeles că a făcut 
câteva investigații asupra ei, și ne oferă câteva date interesante în cele două publi-
cații ale sale cu privire la Grădiștea Muncelului. În primul său raport, publicat în 
1923, înfățișează principalele monumente identificate, iar între acestea se numără o 
construcție situată “pe porțiunea superioară a terasei” (fără să fie clar despre care 
dintre terase este vorba), cu ziduri din blocuri de calcar și încăperi multe și de mici 
dimensiuni. Blocurile sunt tăiate regulat și legate printr-un mortar de var. Teodorescu 
consideră că această tehnică este “destul de înaintată”. El identifică și unele pretenții 
artistice în arhitectura clădirii, descriind un mic fragment de calcar alb, moale, “din 
colțul unei profilaturi, care ar fi putut împodobi o cornișe sau un pilastru”. Totuși, 
lucrătura canelurilor trădează, în opinia sa, multă neîndemânare.77 El nu reușește să  
își facă o idee nici despre planul clădirii, nici despre întinderea sa. Textul este însoțit 
și de o prețioasă fotografie, fiind de fapt unica fotografie publicată vreodată de la 
acest obiectiv arheologic (Fig. 12). Imaginea are următoarea legendă: “Ruinele cons-
trucției din partea de N. a Grădiștei”78. Amplasarea este derutantă, dat fiind că edi-
ficiul se află la sud de cetate. Câțiva ani mai târziu, în cea de-a doua publicație a sa, 
el precizează că pe terasa exterioară de pe latura f-A-i, conform planului inclus în 
lucrare, se află “urme însemnate de construcții”79, iar în capitolul de considerații 
istorice al raportului respectiv pomenește din nou despre “edificiul cu multe încăperi 

                                                      
73 Aceeași însemnare apare și pe planul lui Finály, publicat în același volum din 1989, care 
însă este evident un plan adnotat de Ferenczi, întrucât învățatul maghiar considera clădirea 
un templu, nu un palat. Planul original se găsește în Finály, 1916, p. 36, fig. 7.  
74 Daicoviciu, Ferenczi, 1951, p. 71. 
75 Ferenczi, 1913, p. 43, nota 63. Vide și traducerea acestei scrisori la Ferenczi, 1999, p. 100, 
nota 55 (în text) / 56 (în subsol). 
76 De altfel, Daicoviciu ține să precizeze, în prefața lucrării, că partea lui Ferenczi “se tipă-
rește într-o formă  prescurtată (multe din considerațiile lui Al. F., în urma descoperirilor 
mai noi, ne mai fiind de actualitate)” (Daicoviciu, Ferenczi, 1951, p. 4). 
77 Teodorescu, 1923, p. 16.  
78 Ibidem, p. 18, fig. 7. 
79 Idem, 1932, p. 52. 
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mărunte de pe prima terasă de lângă poarta i, al cărui rost încă nu se poate defini”80.  

 
Fig. 12. Fotografie din 1921 cu 

ruinele clădirii81. 

Poarta i este cu siguranță poarta de 
sud, așa cum reiese de pe plan, prin 
urmare, este vorba de edificiul de 
la sud de citadelă, iar indicația de 
sub fotografie este greșită. Încăpe-
rile clădirii nu sunt toate “mărunte”, 
însă o parte a clădirii dispăruse sub 
pământ, încă de la mijlocul seco-
lului anterior, așa încât e posibil ca 
lui Teodorescu să îi fi atras atenția 
în primul rând încăperile de mici 
dimensiuni de pe laturile de sud și 
vest. 

7. Cercetările din anul 1950 
Constantin Daicoviciu a făcut cercetări în anul 1950 la această clădire și i-a 

determinat destinația de baie romană. El nu a cunoscut rapoartele austriecilor și sin-
gura sursă despre săpăturile din acea vreme a constituit-o textul lui Péchy M., despre 
care credea că a săpat acolo82. Nu este exclus ca opinia lui Péchy, care și el văzuse 
acolo o baie romană, să fi contat în interpretarea lui Daicoviciu.  

 
Fig. 13. Planul clădirii după săpătura lui C. Daicoviciu83. 

                                                      
80 Ibidem, p. 65. 
81 Idem, 1923, p. 18, fig. 7. 
82 Vide supra nota 40. 
83 Daicoviciu, Ferenczi, 1951, pl. I. 
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Intervenția sa este rezumată în câteva rânduri, din păcate mult prea succinte. 
Fiind vorba de singura săpătură modernă desfășurată la acest obiectiv, redau în între-
gime textul sumarului raport:  
 “La sud de cetate, pe o terasă, o construcție 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. Dezvelirea parțială a acestei clădiri – atât cât se impunea pentru 
lămurirea “enigmei” – a dovedit peste orice îndoială că avem a face 
cu o instalație thermală romană cu toate caracteristicile ei, ridicată cu 
mortar și cu material din zidurile cetății și de la incinta sacră84”.  

 

Acestea sunt singurele date oferite de Daicoviciu și colaboratorii săi cu privire la 
“baia romană”. Planul din 1951 (Fig. 13) diferă în unele aspecte de cel din 1804. 
Săpătura a scos la iveală ziduri noi, care prefigurează cel puțin încă o încăpere, pe 
latura de est, ce se închide pe linia marii încăperi adosate pe latura de sud, așa încât 
aceasta nu mai apare ca fiind avansată față de zidul de est. Pereții despărțitori sunt 
figurați diferit față de planul austriac: unele încăperi apar complet separate, în vreme 
ce pe planul de la 1804 comunicau (dar nu și în secțiunile de pe aceeași planșă), 
altele invers. 

8. Informații și interpretări după 1950 
Planul lui Daicoviciu este republicat de Ioan Glodariu în mai multe rânduri, 

fără modificări85. Acesta reia informația că edificiul se află pe terasa inferioară la 
sud de cetate (numerotată cu numărul VI) și este ridicat cu material luat din incinta 
sacră, legat cu mortar. El mai afirmă că “instalația termală” era alimentată cu apă 
printr-o conductă ceramică dezvelită pe o lungime de 30 de m, de la izvorul “La 
Tău”, din așezarea civilă86, afirmație greșită, căci segmentul cercetat, aflat chiar la 
sursă, ducea spre sud87, iar diferența de nivel nu îi permitea să mai urce spre est, spre 
cetate. Din publicația din 1988 aflăm că edificiul este protejat sub o copertină de 
pământ, probabil în urma unei operațiuni ce a avut loc între 1965 și această dată. 

Hadrian Daicoviciu face o singură referire la această clădire, într-o lucrare 
postumă publicată în 1989, atunci când consideră că lespezile mari de piatră din 
interiorul clădirii provin din drumul sacru88. 

Singura încercare de interpretare a planului clădirii, care folosește pentru 
prima oară și o parte a informațiilor din rapoartele fiscului, îi aparține Doinei Benea, 
care a încercat să aducă argumente în favoarea identificării clădirii cu un complex 
termal. Interpretarea sa pleacă de la planul publicat de Jakó. Autoarea spune că se 
poate constata din acest plan că a fost instalat un sistem cu hypocaust în încăperile 
de pe latura lungă a clădirii și elaborează un scenariu cu privire la funcționalitatea 

                                                      
84 Daicoviciu et alii, 1951, p. 106. 
85 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. 
86 Glodariu, 1965, p. 127. 
87 Daicoviciu et alii, 1951, p. 121. 
88 Daicoviciu et alii, 1989, p. 128. 
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fiecărei încăperi: i se pare evident că praefurnium era instalat în încăperea 7, că 
labrum se afla în camera nr. 1, frigidarium la nr. 6 sau în clădirea circulară etc.89 
Numerotarea încăperilor nu apare pe planul de la 1804, ci probabil aparține cercetă-
toarei, care însă nu anexează un plan propriu, așa încât este destul de greu de presu-
pus la care dintre încăperi se referă de fiecare dată. Nu este limpede nici la ce anume 
se referă atunci când spune că sistemul de încălzire este evidențiat în cele două 
secțiuni, singurele elemente figurate în desen constituindu-le zidurile și solul. Este 
posibil să se fi referit la structurile adosate pereților despărțitori. Afirmația sa că plă-
cile de piatră găsite pe pardoseală și descrise în rapoarte, ce aveau grosimea de peste 
20 cm, erau pile de hypocaust90, trebuie să aibă la bază o confuzie, întrucât, așa cum 
s-a văzut din mai multe rapoarte, aceste plăci aveau dimensiuni mari (lungimea de 
aproape 2 m), ajungând la greutăți de o jumătate de tonă fiecare91, ceea ce le exclude 
de la utilizarea lor ca pile de hypocaust.  

Alexandru Simion Ștefan pomenește și el “baia romană”, după ce a parcurs 
o parte din documentația din secolul al XIX-lea, pe care însă nu a aprofundat-o92. El 
a preluat informații greșite din sinteza lui Al. Ferenczi, care a confundat “baia 
romană” identificată de maiorul Péchy în 1805 cu “baia de apă rece” săpată de 
Fodor în 1844. Astfel, în descrierea lui Ștefan edificiul de la sud de cetate ar fi avut 
zidurile conservate până la înălțimea de 3,80 m și tuburi de plumb (elemente 
aparținând construcției săpate de Fodor la est de cetate), dar și pavaj din cărămizi93, 
așa cum atestă documentele din sec. XIX pentru construcția de la sud de fortificație. 
Ștefan schițează și un plan al clădirii, suprapunând desenul de la 1804 și pe cel al lui 
Daicoviciu, de la 1951 (Fig. 14).  

 
Fig. 14. Planul clădirii la A. S. Ștefan94. 

                                                      
89 Benea, 2004. 
90 Benea, 2004, p. 11. 
91 Calcul făcut la o densitate medie a calcarului de 2500 kg/m3.  
92 Ștefan, 2005, p. 345-347 și fig. 175.  
93 Ibidem, p. 345. 
94 Ibidem, p. 339, fig. 175. 
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El nu aduce date sau interpretări noi cu privire la clădire, însă, spre deosebire de 
Daicoviciu, oferă dimensiuni, estimate în baza celor două planuri: clădirea: 30 m 
(lungime) × 21 m (lățimea maximă); încăperea cea mai mare: 9,15 × 7 m, cu o mică 
extensie la sud, de 2 × 2,50 m; încăperea adosată în extremitatea estică, la nord de 
corpul central: 4,10 × 3,75 m; cea adosată la sud: 7,70 × 5 m; construcția circulară: 
8,50 m. Nefiind vorba de măsurători la fața locului, ci de estimări pe baza celor două 
planuri, valorile nu trebuie luate ca absolute. 

Un aspect pe care Ștefan încearcă să îl lămurească este cel al alimentării cu 
apă a acestei “băi”. El susține că ambele captări cunoscute – cea din zona sacră și 
cea din așezarea civilă – duceau la “baia romană”, cea dintâi fiind, în opinia sa, cert 
romană, iar cea de-a doua aparținând dacilor, dar fiind refolosită de romani95. Și el s-a 
înșelat, căci ambele surse sunt situate sub nivelul “băii”, clădirea fiind alimentată de 
la o a treia sursă, printr-o conductă ce vine din interiorul fortificației, cercetată de 
austrieci în 1803–'04, dar rămasă necunoscută arheologilor până de curând96. 

9. Situația actuală a monumentului 
Monumentul a fost complet ignorat de către arheologi decenii la rând. Nu a 

beneficiat de cercetare sistematică și nu a fost publicat științific. Nu există, în lucră-
rile de specialitate, nici o fotografie făcută în acel loc, cu excepția celei publicate în 
1923 de D. M. Teodorescu, și nici un desen, în afară de piesele schițate de Téglás în 
1884, ca să nu mai vorbim de încercări de reconstituire a clădirii. Există doar planul 
redactat de Daicoviciu în 1950, cu versiunile sale ulterioare. Nu există descrieri ale 
obiectivului, nici măsurători exacte. Nu a fost niciodată inclus în circuitul turistic și 
foarte puțini vizitatori ai cetății au trecut vreodată pe acolo.  

Răscolirile căutătorilor de comori din cursul sec. al XIX-lea, precum și săpă-
turile din aceeași perioadă, au dus, cu timpul, la năruirea zidurilor. Așa cum s-a 
văzut, la mijlocul secolului al XIX-lea latura nordică a clădirii nu mai era vizibilă, 
fiind înghițită de pământul de pe versant. Nu cunoaștem starea de conservare a 
monumentului în 1950, dar cu siguranță a fost necesară cel puțin redezvelirea laturii 
nordice. Au fost înlăturați și copacii care creșteau în interiorul încăperilor, mențio-
nați de Fodor, iar acoperirea cu pământ a edificiului a mai încetinit degradarea sa. 

După 1804, construcția circulară nu mai este menționată, până în 1951, când 
reapare în planul lui Daicoviciu. Se pare că la sfârșitul anilor '70 aceasta a fost dis-
trusă complet de drumul tăiat la sud de cetate pe traseul unei mai vechi poteci, cu 
scopul de a facilita accesul în zona sacră al utilajelor necesare la lucrările de restau-
rare și consolidare. Astăzi mai este vizibilă mica terasă pe care s-a aflat această 
construcție, peste care trece drumul (Fig. 15/1).  

Măsurătorile topografice făcute în anul 1979, în vederea începerii lucrărilor 
de restaurare la mai multe sectoare din sit, consemnează doar câteva porțiuni din 
zidul clădirii, care nu se închid nicăieri97 (Fig. 15/2). 

 
                                                      
95 Ibidem, p. 346-347. 
96 Informațiile cu privire la această conductă au fost puse în circulație în Pețan, 2013b. 
97 Călinescu, 1982, p. 14, Pl. I. 
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Fig. 15. 1. Locul în care s-a aflat construcția circulară astăzi dispărută. 
(Foto: A. Pețan, mai 2013). 2. Planul clădirii în 197998. 3. Zidărie fără 

mortar la “baia romană” (Foto A. Pețan, decembrie 2012). 

                                                      
98 Ibidem. 
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În anul 1999, I. Glodariu și echipa sa au pregătit terenul cu scopul de a relua 
săpăturile la “baia romană” în anul care urma să vină99. Din păcate, acest lucru nu s-a 
mai întâmplat.  

În ultimele decenii vegetația a luat în stăpânire locul, iar un fag uriaș s-a pră-
bușit peste ruinele clădirii, producând distrugeri grave. În primăvara anului 2013, 
locul a fost curățat de către administrația monumentului, iar fagul prăbușit a fost 
înlăturat de pe ruine. În luna iunie a aceluiași an a fost închis accesul pe drumul de la 
sud de cetate, iar ruinele clădirii au fost scoase din circuitul turistic. 

10. Sinteza informațiilor și direcții de analiză 
O scurtă sinteză a datelor adunate din documentele secolelor trecute și din 

publicațiile mai recente ne dezvăluie existența unui grup de clădiri pe o terasă situată 
la cca 50 m sud de zidul cetății. Acesta este alcătuit dintr-o clădire de mari dimen-
siuni, având mai multe încăperi și o lungime de cca 30 m, o clădire circulară și posi-
bil alte două sau trei construcții. Corpul principal avea probabil etaj și nu i s-a 
identificat nici o intrare la nivelul solului, însă după cum reiese și din planul lui C. 
Daicoviciu, nu a fost săpat complet. Suprafața la sol însumată a celor două cons-
trucții, conform planului, este de aproape 500 m2 însă întinderea reală a complexului 
de clădiri nu va putea fi evaluată decât după reluarea săpăturilor. 

Zidurile construcțiilor au fost ridicate din blocuri fasonate din calcar, de 
dimensiuni mai mici decât cele folosite în cetate, fără să fie legate cu mortar, așa 
cum atestă mai multe surse din sec. XIX și cum se poate vedea și la fața locului (Fig. 
15/3). Aceste blocuri nu provin de la alte monumente, ci au fost tăiate și transportate 
special pentru construcțiile în discuție. Există și un scurt segment de zid cimentat pe 
latura estică a clădirii, care sugerează o intervenție/reparație ulterioară, vizibil azi pe 
teren, și care probabil i-a indus în eroare pe Teodorescu și Daicoviciu când au afir-
mat că întreaga clădire a fost ridicată cu mortar. Sunt semnalate în structura clădirii 
și numeroase elemente ce provin din alte construcții ale cetății sau din zona sacră, 
refolosite, sugerând, de asemenea, o refacere a clădirii. Pardoselile încăperilor, alcă-
tuite fie din mozaicuri de cărămidă, fie dintr-un strat gros de “ciment”, indică o teh-
nică romană. Încăperile aveau plan rectangular, însă două dintre ele aveau acoperișul 
boltit. Clădirea avea anumite pretenții estetice, vizibile în unele elemente decorative. 

Nu s-au semnalat urme clare ale existenței unui sistem de încălzire prin par-
doseală (praefurnium, suspensurae, pilae, tegulae mammatae), însă există indicii că 
cel puțin una dintre încăperi era încălzită. S-au găsit cărămizi rotunde, dar în com-
binație cu cărămizi de diferite alte forme, alcătuind un pavaj mozaicat. Pereții boltei 
uneia dintre încăperi prezentau orificii înegrite de fum. 

Clădirea era alimentată cu apă printr-o conductă ce cobora din interiorul for-
tificației. Apeductul este de tradiție dacică, cu tuburile îmbinate fără mortar, prote-
jate de jur împrejur de scânduri100. 

Inventarul consemnat în rapoartele de săpătură include piese romane impor-
tante, precum “inscripția cu arme” a legiunii IV Flavia Felix, un posibil altar sau 
                                                      
99 Glodariu et alii, 2000. 
100 Pețan, 2013b, p. 242. 
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bază de statuie și un sesterț emis de Traian după anul 103. Neașteptată este semna-
larea unor cantități mari de minereuri, metale, zguri și vase de topit în interiorul clă-
dirii. Ceramica nu poate fi identificată pe baza informațiilor vagi din rapoarte, însă 
fragmentele de ceramică neagră sugerează o proveniență dacică. Piesele metalice 
sunt de regulă comune și descrise sumar. Între fragmentele de sticlă se numără și un 
posibil unguentarium. Au fost semnalate și oase umane. Construcția circulară, izo-
lată și fără intrare la nivelul solului, avea în interior un cuptor. 

În concluzie, datele furnizate de documentele examinate mai sus, în mare 
parte inedite, arată că este vorba de un grup de construcții care prezintă atât caracte-
ristici romane, cât și neromane, cu planimetrie și inventar atipice unei băi de trupe 
auxiliare. Clădirea principală vădește etape și refaceri. Numeroasele interpretări con-
semnate de-a lungul timpului (atelier sau depozit metalurgic, templu, închisoare, tea-
tru, palat, baie) nu reflectă doar lipsa de documentare a celor ce au cercetat obiec-
tivul, ci și complexitatea și dificultatea problemei. Într-un studiu viitor vor fi anali-
zate în detaliu toate informațiile disponibile cu privire la acest obiectiv. Evident, o 
limpezire a problemei nu poate veni decât în urma unei cercetări arheologice minu-
țioase, ce se lasă de prea mult timp așteptată. 
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PARITATEA UNITĂȚILOR DE MĂSURĂ:  

     1 stânjen vienez (Wiener Klafter) = 1,89 m (= 6 picioare)  
     1 picior (Schuh, Fuss) = 0,316 m  
     1 țol (Zoll) = 2,54 cm;  
     1 pas (Schritt) = 0,75 m  
     1 țentner (Zentner) = 56,1 kg (= 100 pfunzi)  
     1 pfund (Pfund) = 0,561 kg (= 32 loți)  
     1 lot (Loth) = 17,50 g 
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