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Cunoștințe de astronomie la daci. Câteva          
considerații despre Sarmizegetusa Regia 

 

Aurora Pețan 

[Deceneu] le-a arătat mersul planetelor și toate secretele astronomiei.   
(Iordanes, Getica, 79) 

 

Autorii antici au consemnat informații legate de cunoștințele de astronomie ale dacilor, însă 
vreme îndelungată aceste relatări au părut fanteziste. Cercetările arheologice de după cel de-
al Doilea Război Mondial, desfășurate în special în zona cetăților dacice din Munții Șureanu, 
au venit să confirme faptul că dacii erau într-adevăr preocupați de astronomie și dețineau 
cunoștințe în domeniu, cel puțin la nivelul unei categorii restrânse de inițiați.  
Complexul de temple și de amenajări cu rol sacru de la Sarmizegetusa Regia, dezvelit după 
1950, a constituit o provocare atât pentru arheologi, cât și pentru astronomi și matematicieni. 
S-a presupus existența unor calendare modelate în structura acestor construcții, dar și a unor 
instrumente de calcul astronomic. S-au observat orientări ale templelor spre anumite puncte 
astronomice, care trebuie să fi avut o semnificație importantă pentru daci.  
În ultimele decenii, cercetările arheologice au scos la iveală noi și noi informații, ruinând nu 
de puține ori vechile calcule. S-a ajuns astfel la un scepticism în fața posibilității dezlegării 
enigmei acestor construcții. Totuși, reluarea cercetărilor în acest domeniu apelând la metode 
interdisciplinare și tehnologii noi poate produce rezultate valide, care să ne ducă mai aproa-
pe de universul de cunoștințe și credințe ale dacilor cu privire la bolta cerească și semnifica-
țiile sale. 

Introducere 

Fascinația cercetătorilor, a pasionaților și a publicului larg pentru 
misterioasele construcții dacice care par să încifreze cunoștințe de astrono-
mie este probabil la fel de mare pe cât era fascinația dacilor pentru cerul în-
stelat și enigmele corpurilor cerești. Cu toate acestea, deși ne aflăm într-un 
secol al tehnologiilor avansate și al studiilor de vârf în acest domeniu, civili-
zația dacilor rămâne enigmatică, iar modul în care această populație antică 
privea cerul și se raporta la evenimentele care se petreceau pe bolta înstelată 
continuă să ne fie în mare măsură necunoscut. 

Atenția cercetătorilor s-a concentrat asupra cetăților dacice din Mun-
ții Orăștiei și, mai cu seamă, asupra sitului de la Grădiștea de Munte – Sar-
mizegetusa Regia, capitala Regatului Dac, care conține cea mai mare con-
centrare de construcții cu rol de cult. În societățile antice, cunoștințele de 
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astronomie erau strâns legate de practicile religioase, iar preoții și alte cate-
gorii de inițiați cercetau cerul nu doar din rațiuni științifice sau practice (le-
gate de agricultură sau alte ocupații dependente de ciclurile naturii), ci și 
pentru a desluși conexiunile tainice ale lumii pământene cu lumea sferelor 
înalte, cu spațiul locuit de zei și de sufletele celor plecați. 

Sarmizegetusa Regia. Cadru geografic și context istoric 

Situl de la Grădiștea de Munte (comuna Orăștioara de Sus, județul 
Hunedoara) se află în sud-vestul Transilvaniei, în Munții Șureanu, într-o zo-
nă submontană. Zona este numită frecvent de către arheologi și istorici Mun-

ții Orăștiei. În lucrările mai vechi sunt folosite și denumirile Munții Hune-
doarei și Munții Sebeșului.  

Aici, amenajările și ruinele acoperă un deal alungit, numit Dealul 

Grădiștii, situat în capătul unei văi (Figura 1). Dealul constituie o prelungire 
a Muncelului, a cărui altitudine maximă este de 1564 m, și coboară până la 
cota 635, în Lunca Grădiștii, în punctul în care se întâlnesc cele două văi care 
îl mărginesc: Valea Albă și Valea Godeanului. Zona centrală a așezării, care 
grupează principalele monumente, se situează în jurul cotei de 1000 m. Dea-
lul este dominat nu doar de Muncel ci și de vârful Godeanu (1656 m), un 
reper important în zonă, situat la nord-est de cetate și considerat de unii isto-
rici muntele sfânt al dacilor sau chiar locul unui observator astronomic (Ur-
su, 2017). 

Orașul antic se întindea pe un ax de cca 4,5 km, din Lunca Grădiștii 
până sub Muncel, dar probabil avea în componență și grupuri de gospodării 
ori „cartiere” răspândite pe dealurile învecinate. Se consideră că era alcătuit 
din două mari cartiere civile (cartierul vestic și cel estic) și dintr-o zonă cen-
trală în care se găsea fortificația și zona sacră. Zona centrală prezenta struc-
turi monumentale din piatră. Cartierele civile aveau peste 260 de terase, dis-
puse mai cu seamă pe versanții însoriți ai dealului. La cele două cartiere se 
adaugă așezarea de pe versantul numit Fețele Albe, considerată de specialiști 
un cartier de lux al Sarmizegetusei.  

În jurul capitalei, pe o arie destul de extinsă, a existat o salbă de cetăți 
și fortificații, precum și numeroase așezări sau gospodării. Se consideră că 
aceste cetăți sunt în mare măsură contemporane cu Sarmizegetusa, iar rolul 
lor a fost acela de a apăra capitala din mai multe direcții în fața atacurilor. În 
același timp, aceste cetăți erau centre aristocratice.  
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Figura 1. Dealul Grădiștii și localizarea principalelor grupuri de monumente (Sur-

sa: www.cetati-dacice.ro). 

Apariția destul de bruscă a centrului de putere din Munții Orăștiei ri-
dică o serie de întrebări încă fără răspuns. Nu este clar de unde au venit cei 
care au populat zona viitoarei capitale și nici care sunt motivele pentru care a 
fost ales acest loc. Cei mai mulți cercetători admit că a existat un motiv reli-
gios, iar zona sacră precede apariția orașului și funcția de capitală politică a 
Sarmizegetusei (Florea, 2011). Orașul s-a dezvoltat probabil și datorită re-
surselor de fier din zonă. De asemenea, se admite că acest mare proiect edili-
tar a fost pus în practică în vremea lui Burebista, deoarece doar atunci a putut 
exista o asemenea concentrare de resurse și forță de muncă, în urma acțiuni-
lor de unificare a triburilor atribuite acestui rege de către sursele literare. Prin 
urmare, fondarea capitalei este datată la mijlocul secolului I î.Hr. Totuși, 
perioada sa de maximă înflorire se încadrează în cea de-a doua jumătate a 
secolului I d.Hr. Orașul își încetează existența în anul 106 d.Hr., în urma 
cuceririi sale de către romani, când întreaga așezare este trecută prin foc, iar 
zona evacuată. Locuirea nu a mai fost reluată niciodată pe dealul Grădiștii, 
iar în apropiere gospodăriile reapar abia în perioada modernă.  

Primele informații despre ruinele cetății datează din secolul al XVI-
lea, iar primele săpături s-au desfășurat în 1803 și 1804, la inițiativa fiscului 
austriac, în urma descoperirii de către localnici a unor tezaure în arealul cetă-
ții. Pe parcursul secolului al XIX-lea câțiva cărturari au organizat expediții 
de documentare la ruine, însă din pricina accesului dificil și a zonei sălbatice, 
numărul vizitatorilor a fost foarte redus (Pețan, 2018).  
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Cercetările sistematice au început în perioada interbelică, sub coor-
donarea lui D.M. Teodorescu, însă au fost întrerupte din pricina războiului. 
Au fost reluate în 1950, avându-l în frunte pe Constantin Daicoviciu, iar de 
atunci campaniile s-au desfășurat aproape fără întrerupere în fiecare an, sub 
coordonarea succesivă a profesorilor Hadrian Daicoviciu, Ioan Glodariu și 
Gelu Florea.  

În 1999 Sarmizegetusa Regia a fost înscrisă în Lista Patrimoniului 
Mondial UNESCO, ca parte componentă a sitului „Cetățile dacice din Munții 
Orăștiei”, împreună cu cetățile Costești-Cetățuie, Costești-Blidaru, Piatra 
Roșie, Bănița și Căpâlna.  

Surse, metode și provocări  

Există două categorii de surse la îndemâna cercetătorului care dorește 
să reconstituie tabloul cunoștințelor de astronomie ale dacilor: textele literare 
antice și datele arheologice. Ambele trebuie utilizate cu precauție: cele litera-
re, deoarece reprezintă relatări subiective, indirecte, iar cele arheologice pen-
tru că adesea sunt incomplete sau consemnează realități fizice care astăzi nu 
mai au aspectul de acum 2000 de ani. 

Sursele literare antice 

Câțiva autori antici au scris despre cunoștințele astronomice ale daci-
lor, referindu-se, desigur, doar la anumite persoane sau grupuri de persoane, 
la preoți, inițiați, elite. Aceste cunoștințe, transmise pesemne pe cale ezoteri-
că, le confereau inițiaților capacitatea de a prevesti anumite fenomene. Cele 
două personaje implicate în povestirile păstrate sunt Zamolxis și Deceneu, 
ambii considerați inițiați și reformatori, care ar fi călătorit până în Egipt de 
unde au și deprins cunoștințele de astronomie. 

Iată ce spune Strabon, în „Geografia” sa (VII, 3, 5):  

„Se spune că un get cu numele Zamolxis a fost sclavul lui 
Pythagoras și că ar fi deprins de la acesta unele cunoștințe as-
tronomice, iar o altă parte ar fi deprins-o de la egipteni, căci 
cutreierările sale l-ar fi dus până acolo. Întorcându-se la el în 
țară, s-ar fi bucurat de o mare trecere la conducători și la po-
por, întrucât, întemeiat pe semnele cerești, el făcea prorociri.”  

Porphyrios spune în „Viața lui Pythagoras”: 
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„[Pythagoras] mai avea și un alt adolescent, pe care îl dobân-
dise în Tracia, numit Zamolxis. [...] Îndrăgindu-l, Pythagoras 
l-a învățat să cerceteze fenomenele cerești și [să se priceapă] 
la sacrificii și la alte ceremonii în cinstea zeilor.” 

Cel mai amplu pasaj se găsește la Iordanes, în „Getica”, 69-70:  

„Demonstrându-le teoria celor douăsprezece semne ale zodia-
cului, [Deceneu] le-a arătat mersul planetelor și toate secretele 
astronomice și cum crește și scade orbita Lunii și cu cât globul 
de foc al Soarelui întrece măsura globului pământesc și le-a 
expus sub ce nume și sub ce semne cele 346 de stele trec în 
drumul lor cel repede de la răsărit până la apus spre a se de-
părta de polul ceresc. Vezi cu mare plăcere că niște oameni 
prea viteji să se îndeletnicească cu doctrinele filosofice... pu-
tem vedea pe unul cercetând poziția cerului, ... pe acesta studi-
ind creșterea și descreșterea Lunii, pe celălalt observând eclip-
sele Soarelui și cum, prin rotația cerului, astrele care se gră-
besc să atingă regiunea orientală, sunt duse înapoi spre regiu-
nea occidentală, odihnindu-se după o regulă prestabilită.” 

Interpretarea acestor pasaje a variat, de la acceptarea fără rezerve a 
autenticității informațiilor până la contestarea totală a acesteia de către unii 
cercetători, invocându-se caracterul anecdotic al povestirilor. Cu siguranță, 
calea de mijloc este cea mai potrivită: nu pot fi contestate în bloc aceste in-
formații, deoarece preocupările de astronomie ale dacilor au fost confirmate 
arheologic, dar nici nu putem avea certitudinea că detaliile acestor relatări 
sunt în întregime reale. 

 Ce spune arheologia? 

Cercetările arheologice sistematice de la Grădiștea de Munte – Sar-
mizegetusa Regia au scos la suprafață o serie de construcții și amenajări cu 
rol de cult, grupate la est de fortificație, unde formează o zonă compactă, 
numită de cercetători „zona sacră” (Figura 2).  Aici au funcționat, în ultima 
fază a cetății, șapte temple: două circulare și cinci rectangulare. Acestea din 
urmă aveau câte trei sau patru șiruri de coloane, sprijinite pe baze circulare 
din piatră. Au mai fost identificate în această zonă și un disc de piatră („Soa-
rele de andezit”), o cale de acces ceremonială, cu lespezi de calcar (via sa-

cra) și o serie de amenajări și elemente secundare. Templele și altarul sunt 
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situate pe două mari terase artificiale, numerotate de arheologi cu cifrele IX 
și X, susținute de impresionante ziduri din piatră. Calea sacră lega fortificația 
dacică1 de zona sacră și cobora dinspre poarta estică a fortificației actuale 
spre temple, unde se despărțea în trei alei mai înguste. 

 
Figura 2. Sarmizegetusa Regia, zona sacră (Foto: A. Pețan). 

Arheologii au intuit rapid că aceste construcții încifrau unele semnifi-
cații astronomice. Deslușirile au venit însă de la matematicieni, astronomi și 
ingineri, care au făcut o serie de măsurători și corelări, dar cercetările inter-
disciplinare sunt încă la început. Interpretările au depins de datele arheologi-
ce care s-au modificat pe parcursul ultimelor decenii, astfel că multe calcule 
au devenit caduce. Au existat și unii pseudospecialiști, care au elaborat cu 
mult entuziasm teorii ale calendarelor, nefondate științific. Din acest motiv, 
arheologii au devenit reticenți în fața acestui subiect care ar merita să fie 
reluat cu profesionalism. 

Principalele observații vizează faptul că aceste construcții nu au fost 
amplasate și orientate la întâmplare, ci în relație cu anumite puncte astrono-

 
1 Din cauza distrugerilor cauzate de războaiele cu romanii, traseul zidurilor dacice originale 
nu este în întregime cunoscut. Fortificația din piatră vizibilă astăzi la Sarmizegetusa Regia 
este datată în 106 d.Hr. și este considerată de majoritatea specialiștilor un castru roman ati-
pic (Pețan, 2018: 226). 
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mice. Pentru șase din cele șapte temple au fost identificate astfel de orientări 
ce nu par să fi fost întâmplătoare (templul mare circular și cele șase temple 
rectangulare). Foarte probabil, și cel de-al șaptelea (templul mic circular) a 
avut elemente raportate la puncte cerești, însă monumentul s-a conservat 
prost și structura sa interioară nu a putut fi reconstituită. Discului de piatră i-
au fost atribuite funcționalități legate de calcule astronomice, iar existența 
unor calendare solare sau lunare a fost întrevăzută în structura celor două 
temple circulare.  

Orientări astronomice s-au constatat nu doar la Sarmizegetusa Regia, 
ci și la unele construcții dacice de la Fețele Albe, Costești-Cetățuie, Rudele, 
Meleia, Pustiosu, Piatra Craivii, Racoș ș.a., ceea ce demonstrează că dacii 
aveau preocupări în acest domeniu, iar informațiile autorilor antici nu sunt 
lipsite – cel puțin nu întru totul – de adevăr. 

Cercetări de arheoastronomie la Sarmizegetusa Regia 

Primele cercetări de arheoastronomie la Sarmizegetusa Regia, cu o 
bază științifică, i se datorează directorului al Observatorului Astronomic al 
Universității din Cluj-Napoca, astronomului Gheorghe Chiș, care în perioada 
1979-1980 a făcut determinări solstițiale și echinocțiale în raport cu amplasa-
rea construcțiilor din zona sacră. Printre rezultatele sale cele mai importante 
se numără determinarea orientării axei mari a templului mare circular pe 
direcția răsăritului Soarelui la solstițiul de iarnă și orientarea nord-sud a „să-
geții” discului de andezit, împreună cu prelungirea reprezentată de blocurile 
din interiorul templului de andezit din apropiere (Teodorescu și Chiș, 1982).  

În 1983, un grup de topografi de la Direcția Topografică Militară, 
condus de generalul Vasile Dragomir, face noi măsurători la Sarmizegetusa 
Regia, fără să le cunoască pe cele ale lui Chiș, și ajunge la aceleași rezultate 
(Dragomir și Rotaru, 1986).  

Contribuții semnificative în acest domeniu are cercetătorul sibian 
Florin Stănescu, care pune în legătură unele dintre temple cu momentul de 
răsărit al stelelor Sirius (constelația Câinele Mare sau Dulăul la români), Ca-
pella (constelația Vizitiul sau Capra cu Trei Iezi la români) și Deneb (conste-
lația Lebăda sau Crucea Mare la români), scrie despre orientările solstițiale 
ale templelor de la Costești-Cetățuie și Piatra Craivii și demonstrează că dis-
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cul de andezit nu era un simplu altar, ci avea funcții multiple, printre care 
acelea de cadran solar și de instrument pentru calcule de astronomie2. 

Subiectul care a suscitat cel mai mare interes a fost acela al unui po-
sibil calendar dacic exprimat în elementele templelor circulare, în special în 
cele ale templului mare circular. Această ipoteză este susținută de Constantin 
Daicoviciu, dezvoltată de Hadrian Daicoviciu și preluată de o serie de cerce-
tători români și străini, care au încercat numeroase calcule și combinații por-
nind de la numărul pieselor de piatră și lemn din cele patru structuri concen-
trice ale rotondei, modul de grupare a acestora, ritmul în care alternau ori se 
repetau grupările, felul în care succesiunile de stâlpi erau segmentate de pra-
guri precum și alte aspecte. Fantezia unor nespecialiști a luat avânt și a pro-
dus rezultate fără temei științific, bazate pe simple speculații. Cu toate aces-
tea, indiferent că este vorba despre specialiști sau amatori, calculele au avut 
ca punct de plecare un set de informații nedefinitivat, mai precis datele arhe-
ologice cunoscute la acea vreme, care ulterior s-au dovedit incomplete sau 
eronate. Este cazul, de pildă, al numărului de stâlpi de lemn din cercul exte-
rior, considerat multă vreme 68 și devenit 84 după cercetările din 1980. As-
tfel, lucrări precum cele semnate de Hadrian Daicoviciu (Daicoviciu 1965), 
G. Charrière (Charrière 1963), Șerban Bobancu și colaboratorii (Bobancu et 

al., 1980) și altele nu mai pot fi utilizate astăzi, cel puțin pentru calculele 
privitoare la acești stâlpi.  

La fel s-a întâmplat și cu „săgeata” discului de andezit, însă în acest 
caz datele de pe teren s-au modificat în sens invers, adică s-au alterat de la 
descoperire până astăzi. „Săgeata” a intrat în calculele lui Florin Stănescu cu 
numărul de blocuri pe care îl avea în anii ’80-’90, dar la origine era mult mai 
lungă, după cum se poate constata în documente mai vechi, fapt care anulea-
ză o bună parte a calculelor făcute de sibian în legătură cu acest aliniament. 

După entuziasmul produs de ipoteza calendarului și, mai apoi, dez-
amăgirea cauzată de anularea multora dintre rezultate din pricina noilor des-
coperiri arheologice, a urmat o perioadă mai reținută. Teoria calendarului a 
rămas în umbră și au trecut în prim-plan cercetările lui Florin Stănescu legate 
de discul de andezit și orientările templelor. În ultima vreme, unii arheologii 
nu mai subscriu nici la acestea, dovedindu-se extrem de precauți. 

În sfârșit, după anul 2000, pe fondul acestei tăceri a cercetătorilor 
oficiali, o serie de pasionați s-au avântat în cercetări de arheoastronomie la 

 
2 Cele mai multe dintre contribuțiile sale au fost adunate într-un volum (Stănescu, 2015). 
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Sarmizegetusa Regia, venind cu calcule și ipoteze adesea speculative, greu 
de demonstrat, însă și cu unele observații prețioase care merită luate în sea-
mă (Bejgu, 2001; Oltean, 2015; Ursu, 2017).  

În prezent, acest domeniu încă își așteaptă specialiștii, care să reia 
cercetările și să le ducă la un nivel mai înalt, cu rezultate mai convingătoare. 

Cunoștințe de astronomie la daci 

Plecând de la premisa rezonabilă că nivelul probabil al cunoștințelor 
astronomice deținute de daci era unul mediu în raport cu nivelul de dezvolta-
re al astronomiei antichității de acum 2000 de ani, Florin Stănescu apreciază 
că aceștia au folosit cunoștințele și instrumentele astronomice ale epocii în 
care au fost construite sanctuarele (gnomon, cadran solar, proiecția stereo-
grafică după Hiparc, „înclinația cerului”3 după Vitruviu, compasul etc.), fapt 
confirmat parțial și de arheologie (Stănescu, 2015: 146-147).  

În același timp, cercetătorul sibian încearcă să determine tipul ipoteti-
cei lor astronomii, care se putea înrudi cu una dintre cele două mari astrono-
mii ale antichității – cea babiloniană și cea a grecilor. Cea dintâi era o astro-
nomie de tip aritmetic, iar cea de-a doua de tip geometric. Cum elemente de 
astronomie geometrică se pot regăsi în elemente ale sanctuarelor sau în gru-
pări ale acestora orientate în spațiu sau/și timp prin caracteristicile astrono-
mice ale epocii în care au fost construite, Stănescu ajunge la concluzia că 
astronomia dacilor era una de tip grecesc, dar cuprindea în mod evident și 
elemente de tip aritmetic. 

Precauțiile și limitele unei cercetări de acest fel sunt numeroase: ar-
gumentele trebuie să fie fundamentate exclusiv pe observații cu caracter as-
tronomic de epocă; calculele să se bazeze pe realitatea fizică, însă să se țină 
seama că și aceasta se modifică, se degradează, iar arheologia nu este întot-
deauna capabilă să furnizeze date certe; direcțiile presupuse a avea orientări 
astronomice să fie semnificative din punct de vedere statistic; să se ia în con-
siderare întreg contextul cultural, politic și social în care s-a dezvoltat civili-
zația dacilor, cu toate influențele suferite în timp din partea civilizațiilor mai 
avansate cu care aceasta a intrat în contact (Stănescu, 2015: 148-149). 

 
3 Înclinarea axei Pământului – ecliptica – cu 23° 26' 12,3", valoare care pe timpul lui Vitru-
viu (secolul I d.Hr.) era de 23° 51' 19". Arhitectul roman a aproximat-o el însuși la circa 24° 
(1/15 dintr-un cerc), dar este posibil ca valoarea să fi fost cunoscută încă de pe timpul lui 
Eudem din Rodos (secolul al IV-lea î.Hr.) (nota editorului). 
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Direcțiile exploatate până în prezent în cercetările de arheoastrono-
mie la daci se pot grupa în trei categorii: orientări astronomice, instrumente 
de calcul astronomic și ipoteza calendarului. 

Orientări astronomice 

Așa cum am arătat, cele mai multe dintre templele de la Sarmizegetu-
sa (posibil toate) erau orientate spre puncte astronomice importante. Poate fi 
vorba de simple coincidențe? În niciun caz. Dacă ar fi fost vorba de un sin-
gur templu, îndoielile ar fi fost justificate. Atunci când însă sunt mai multe, 
intenția este evidentă. Florin Stănescu a făcut o analiză probabilistică și a 
arătat că, dacă două temple sunt orientate amândouă spre unul dintre cele 30 
de puncte astronomice importante, există o șansă de 97,22% ca orientarea lor 
să fie intenționată, iar dacă sunt trei temple, șansele sunt de 99% (Stănescu, 
1999: 88-89).  

Orientări solstițiale 

Pentru comunitățile care au trăit (sau mai trăiesc) în strânsă legătură 
cu natura și sunt conștiente de ritmurile cosmice, cu siguranță unul dintre 
cele mai importante momente din an îl constituie solstițiul de iarnă. Soarele 
pare că nu vrea să se miște în punctul său de răsărit sau de apus de la o zi la 
alta (de unde numele latinesc de solstitium, „Soare care stă pe loc”), iar la 
foarte multe populații antice zilele din preajma ambelor solstiții sunt încărca-
te de tensiune ritualică. 

La solstiții, unghiul făcut de Soare cu orizontul la trecerea meridianu-
lui4 devine staționar, din cauza inversării sensului său de variație5. La solsti-
țiul de iarnă acest fenomen era perceput mult mai dramatic decât la cel de 
vară, fiind asociat cu noaptea cea mai lungă din an, cu apogeul întunericului, 
cu lupta dintre întuneric și lumină. Anticii încercau, prin diferite ritualuri, să 
ajute Soarele și lumina să triumfe. Va ieși Soarele învingător și de data 
aceasta? Experiența omului spune că da, lumina a învins de fiecare dată, însă 
aceasta nu era o garanție că așa va fi mereu. Lumina trebuie ajutată, prin 
anumite ritualuri care alungă sau îmblânzesc demonii întunericului. Soarele 

 
4 Sau amiaza este momentul din zi când umbra unui gnomon (stâlp vertical) înfipt în pământ 
are lungimea cea mai scurtă. 
5 După solstițiul de vară, umbra măsurată la amiază, care până atunci se scurta, începe să se 
lungească. Procesul se inversează la solstițiul de iarnă (nota editorului). 
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trebuie ajutat, după aparenta stagnare, să își reia drumul iar ziua să crească. 
După momentul confruntării vine sărbătoarea, victoria luminii, un nou răsă-
rit, bucuria, speranța și recunoștința. Solstițiul de iarnă simbolizează așadar 
renașterea, un nou început. Din acest motiv, era asociat riturilor de trecere, 
care încifrau semnificații legate de moarte și înviere. 

Romanii celebrau Saturnaliile în preajma solstițiului de iarnă, apoi, în 
perioada târzie a Imperiului, pe Sol Invictus („Soarele Neînvins”), chiar în 
data de 25 decembrie. Același eveniment astronomic stă la temelia Crăciunu-
lui păgân, peste care s-a suprapus începând cu secolul al IV-lea Crăciunul 
creștin.  

Numeroase construcții și amenajări de cult, funerare sau de altă natu-
ră, din toate epocile și din toată lumea, se raportează la momentul solstițiului 
de iarnă. Iată doar câteva dintre acestea: Stonehenge (Anglia), Maeshowe 
(Scoția), Newgrange (Irlanda), Petra (Iordania), Maiden Tower (Baku, Azer-
baidjan) și chiar o serie de biserici ale misiunilor spaniole din America Lati-
nă și Statele Unite, în care lumina solstițială cade pe altar sau pe catapeteas-
mă. 

Cum anume erau interpretate și transpuse în ritualuri aceste fenomene 
de către daci este foarte greu de aflat. Presupunem însă că aveau o semnifica-
ție deosebită pentru ei, câtă vreme cele mai multe temple de la Sarmizegetu-
sa Regia, dar și din alte situri dacice, sunt orientate în conexiune cu solstițiul 
de iarnă.  

Cu siguranță, cea mai importantă și complexă construcție dezvelită 
până acum în arealul locuit de daci este templul mare circular de la Sarmize-
getusa Regia (Figura 3). Acesta este situat pe terasa XI și constituia centrul 
întregii zone sacre. Era alcătuit din două încăperi dispuse concentric, care 
aveau pereți de lut susținuți de stâlpi din lemn. Încăperea exterioară era cir-
culară și avea patru praguri dispuse în cruce, care sugerează existența a patru 
intrări sau deschideri în pereți. Încăperea interioară avea forma unei potcoave 
cu deschiderea spre sud-est și avea două praguri aliniate cu două dintre pra-
gurile încăperii exterioare. Acoperișul era din șindrilă și avea formă conică. 
Intrarea în templu se afla pe latura estică. Clădirea era mărginită de două 
cercuri concentrice, lipite între ele, alcătuite din piese de andezit, al căror rol 
încă nu este lămurit. Diametrul său exterior era de 29,40 m.  
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Figura 3. Sarmizegetusa Regia, templul mare circular (Foto: A. Pețan). 

După cum am arătat mai sus, Gheorghe Chiș a stabilit că axa lungă a 
absidei (potcoavei) era orientată solstițial6: „vârful” absidei era îndreptat spre 
punctul în care răsărea Soarele la solstițiul de iarnă. Această orientare se gă-
sește și la alte clădiri dacice cu plan similar precum cele de la Rudele, Mele-
ia, Pustiosu, Racoș sau Fețele Albe. Nu pentru toate este admisă funcționali-
tatea religioasă, deși există cercetători care susțin că acest plan complex (ab-
sidă în interiorul unui cerc) este unul cu certe conotații sacre. Oricum ar fi, 
orientarea solstițială a acestora este evidentă. Ce se întâmpla în interiorul sau 
în preajma acestei clădiri în ziua solstițiului de iarnă? Din păcate nu avem 
indicii, căci săpăturile arheologice nu au scos la iveală date care să ne suge-
reze în vreun fel natura ritualurilor care se desfășurau acolo.  

Și momentul asfințitului în ziua solstițiului de iarnă avea semnificații 
speciale. Conform cercetătorilor Franz Kerek și Florin Stănescu, privit din 
Sarmizegetusa Regia, Soarele asfințea în ziua solstițiului de iarnă exact dea-
supra Vârfului Retezat (Figura 4) (Kerek și Stănescu, 2016). Observațiile nu 
se puteau face din zona sacră, însă erau posibile, conform acestor cercetători, 
de pe terasa I a cetății (acropola), unde ar fi putut exista un turn cu rol de 
observator astronomic. Din acel punct, se putea observa cerul pe un orizont 

 
6 Orientare calculată de cercetător, după cunoștințele noastre fără a ține cont de înălțimea 
reliefului. Aceasta ar fi determinat apariția Soarelui de după munți mai la sud și nu exact pe 
axa lungă a sanctuarului (nota editorului). 
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mult mai larg decât de pe terasele inferioare, iar Retezatul era vizibil. Cei doi 
autori demonstrează, prin măsurători GPS, că Sarmizegetusa se află situată în 
unghiul drept al unui triunghi dreptunghic care își avea celelalte două unghi-
uri în Retezat și Parâng și susțin că alegerea acelui loc pentru fondarea cetății 
nu este întâmplătoare, ci a avut la bază și rațiuni de natură religioasă și astro-
nomică. 

 
Figura 4. Apusul Soarelui deasupra Retezatului în decembrie (animație) (Kerek, 

2016: 117, fig. 11). 

Orientări pe axa nord-sud 

Unul dintre cele mai interesante elemente din zona sacră îl reprezintă 
discul de andezit împreună cu anexa sa, numită convențional „săgeata” (Fi-
gura 5). Aceasta din urmă este o structură alcătuită dintr-un singur șir de blo-
curi de piatră așezate în linie dreaptă pe direcția nord-sud. Șirul pleacă din 
dreptul discului, iar blocurile, 16 la număr, se îngustează spre vârf. În pre-
lungirea acestei linii se află două blocuri izolate, situate în interiorul unuia 
dintre templele mici de andezit. De altfel, ambele temple rectangulare de 
andezit de pe terasa XI au aceeași orientare, adică au axa lungă pe direcția 
nord-sud. 

Determinarea acestei direcții este esențială pentru observațiile astro-
nomice indiferent de epocă, ea materializând meridiana locului. Astronomul 
Gheorghe Chiș este cel dintâi care a observat că acest aliniament este orientat 
pe direcția nord-sud. Florin Stănescu îl măsoară pornind din centrul discului 
și până la ultimul bloc izolat din templul de andezit, obținând o lungime de 
32 m. În interpretarea sa, pe acest aliniament ar fi fost amplasat un gnomon, 
a cărui umbră proiectată pe suprafața blocurilor indica momentul amiezii, 
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umbra fiind în mod necesar cea mai scurtă din zi la acel moment. Capetele 
săgeții (a cărei lungime este calculată la 9,55 m) puteau indica, prin lungimea 
umbrei gnomonului la amiază, cele două solstiții, de iarnă și de vară, la o 
înălțime a gnomonului de 4,22 m. Pe unele dintre blocurile aliniamentului 
există semne care, în opinia lui Stănescu, ar putea indica alte evenimente 
astronomice importante. Astfel, punctele echinocțiale par să fi fost marcate 
de două semne de pe blocul nr. 5, iar semnele de pe blocul nr. 3 ar corespun-
de apusului heliacal al Pleiadelor (Glodariu et al., 1996: 256-262).  

 
Figura 5. Sarmizegetusa Regia, discul de andezit (Foto: A. Pețan). 

Eugen Iaroslavschi ridică însă un semn de întrebare cu privire la data 
amenajării acestei „raze”. Șirul de blocuri nu este legat organic de disc, este 
amenajat neglijent, din blocuri de calcar și andezit refolosite și, cel mai grav, 
se află amplasat peste nivelul antic al solului, care fusese incendiat de ro-
mani. Cu alte cuvinte, „săgeata” ar fi fost asamblată după distrugerea zonei 
sacre, gest atribuit romanilor de către cercetătorul clujean (Iaroslavschi, 
1994). Argumentul este întărit de un sondaj realizat lângă disc în 2018, care 
a arătat că nivelul antic al terenului era cu 55 de cm mai jos decât suprafața 
discului și a fost înălțat la un moment dat. „Săgeata” este amplasată pe acest 
nou nivel.  

Dan Oltean vehiculează informații mai puțin cunoscute, la care Florin 
Stănescu nu avusese acces și care nu doar confirmă ipoteza lui Iaroslavschi, 
ci și aduce argumente suplimentare în favoarea ei: conform unei ridicări to-
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pografice din 1965, „săgeata” era mult mai lungă, ajungând până la limita 
templului mic de andezit din fața sa și împiedicând complet accesul la intra-
rea în templu, dacă acesta ar mai fi fost funcțional (Oltean, 2015: 353-354). 
Ca urmare, calculele lui Florin Stănescu trebuie reconsiderate7. 

Chiar dacă „săgeata” nu este contemporană cu discul de andezit, tre-
buie remarcat că cele două temple mici de andezit sunt și ele orientate nord-
sud. Răzvan Mateescu, observând că trei dintre templele rectangulare ale 
Sarmizegetusei erau orientate NNE-SSV, crede că și celelalte două trebuiau 
să fie orientate la fel și doar din lipsă de spațiu au fost amplasate pe direcția 
nord-sud. Cu alte cuvinte, această orientare ar fi aleatoare, consecință a unei 
constrângeri  de natură practică. El susține că locul de amplasare, dimensiu-
nile și orientarea edificiilor din zona sacră sunt determinate „de motive mai 
mult pragmatice decât de preocuparea dacilor de urmărire a astrelor pe trase-
ul lor nocturn sau diurn” (Mateescu, 2012: 105). Mateescu pleacă de la o 
premisă falsă, aceea că toate templele trebuie să fi fost orientate în aceeași 
direcție. Totuși, templele de la Costești-Cetățuie au orientări diferite: unul 
are axa mică orientată spre răsăritul Soarelui la solstițiul de iarnă, altul are 
aceeași axă spre răsăritul solstițial de vară, al treilea este orientat spre răsări-
tul extrem8 al Lunii la solstițiul de iarnă, iar cel de-al patrulea este cu axa 
mică spre răsăritul extrem al Lunii la solstițiul de vară (Glodariu et al., 1996: 
253-256). Nu este recomandabil să reducem aceste alinieri la simple greșeli 
sau improvizații din partea dacilor, aplicându-le o logică modernă căreia îi 
scapă aproape complet semnificațiile complexe și profunde ale acestor con-
strucții. 

Orientări stelare 

Trei temple din zona sacră a Sarmizegetusei au aceeași orientare, 
anume cu axa lungă pe direcția NNE-SSV. Este vorba despre templul mare 
de calcar de pe terasa XI (care a avut trei faze succesive, toate cu aceeași 
orientare), templul mic de calcar de pe aceeași terasă (o singură fază) și tem-
plul mare de andezit de pe terasa X (cu două faze, orientate identic). Mai 

 
7 Rămâne totuși un semn de întrebare cu privire la autorii acestei „săgeți”: aveau preocupări 
de astronomie soldații din garnizoana romană cantonată temporar între ruinele fostei capita-
le? 
8 Sau lunastițiul. A se vedea și capitolul Problema arheoastronomică din această carte (nota 
editorului). 
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mult, și tronsonul principal al căii sacre are aceeași orientare. Florin Stănescu 
a determinat că această axă este orientată către azimutul punctului de răsărit 
al stelelor Capella și Deneb9. Conform aceluiași cercetător, axa mică a celor 
trei temple este orientată spre azimutul punctului de răsărit al stelei Sirius, 
astru în jurul căruia s-au țesut multe credințe și legende în societățile antice 
(Stănescu, 1997: 812-813). 

Răzvan Mateescu susține că motivul acestei orientări este incert, iar 
„ipoteza conform căreia o asemenea axă, pentru coordonatele Grădiștei de 
Munte, ar răspunde răsăritului stelelor Capella și Deneb [...] trebuie verifica-
tă, cu atât mai mult cu cât ea vine pe fondul unor derapaje majore în legătură 
cu preocupările astronomice ale dacilor” (Mateescu, 2012: 105). Trebuie însă 
menționat faptul că poziția unei stele la un moment dat, pentru anumite co-
ordonate terestre, nu este o ipoteză, ci o certitudine. Aceste date erau con-
semnate în efemeride încă din vremea lui Ptolemeu (evident, nu cu precizia 
cu care le cunoaștem astăzi). Pozițiile calculate de Stănescu în anii ’90 cu 
ajutorul unor programe de la acea vreme și cu ajutorul calculelor și interpolă-
rilor pot fi la ora actuală lesne confirmate cu ajutorul noilor programe, acce-
sibile și nespecialiștilor. Stănescu a utilizat, pentru aceste calcule, programe-
le de calculator ale Observatorului Astronomic din Strasbourg, metodele 
Institutului de Astronomie al Universității din Ruhr-Bochum și alte programe 
speciale (Stănescu, 1997: 811). Orientarea templelor spre aceste puncte as-
tronomice este certă, însă ne scapă semnificația sa.  

Instrumente de calcul: „Soarele de andezit” 

Pe terasa a XI-a, între zidul de susținere a terasei X și templul mare 
circular, se află un monument unic în lumea dacică. Interpretat inițial drept 
un „pavaj circular”, monumentul s-a dovedit a fi compus dintr-un disc de 
andezit așezat pe o temelie din blocuri de calcar. Discul este alcătuit, la rân-
dul său, dintr-un disc central cu diametrul de 1,46 m și 10 sectoare de cerc 
(„raze”) cu lungimea de 2,76 cm. Diametrul total al monumentului este de 

 
9 Remarcăm aici folosirea azimutului fără a ține, aparent, cont de înălțimea orizontului, cel 
puțin după cum reiese din studiul publicat. În arheoastronomia ultimilor ani s-a introdus 
calculul declinației unui punct pe orizont (unghi pe bolta cerească ce măsoară distanța de la 
ecuatorul ceresc al unui corp care ar răsări de acolo). Declinația se calculează pe baza azi-
mutului și înălțimii unui punct pe orizont determinat de o orientare sau de un aliniament 
(nota editorului). 
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6,98 m. Grosimea discului este de 30 cm. La o distanță de 45 cm de margi-
nea exterioară există o serie de scobituri dreptunghiulare dispuse în cerc, în 
care au fost amplasate piese din marmură în forma literei T, dintre care unele 
aveau gravate câte un semn (Figura 6). Este singurul monument cunoscut de 
la Sarmizegetusa Regia la care s-a utilizat marmura. Discul a fost așezat pe 
un cilindru alcătuit din blocuri de calcar, iar sub disc, în marginea estică a 
acestuia, a existat un bloc de calcar scobit, în forma unui jgheab cu cioc, care 
colecta lichidele scurse de pe suprafața discului și le deversa în canalul care 
trecea pe sub marginea discului. În partea nordică a discului se află „săgeata” 
despre care am vorbit mai sus.  

 
Figura 6. Sarmizegetusa Regia, discul de andezit. Reconstituire virtuală după Mihai 

Stancu (Sursa: www.romaniadevis.ro). 

Prima interpretare a acestui „pavaj” circular este aceea de altar. La 
aceasta a contribuit existența jgheabului conectat la canal, care duce cu gân-
dul la lichide provenind din libații sau la sângele animalelor sacrificate.  

Florin Stănescu este cel care descoperă rapoarte matematice între 
elementele geometrice trasate pe suprafața discului (cercul interior, cercul 
format din T-uri, perimetrul discului, dimensiunile razelor). El a arătat că 
discul, care a fost executat cu o deosebită grijă, prezintă în construcția lui 
caracteristicile principale ale cadranelor solare: suprafața de recepție a um-
brei solare, latitudinea geografică a locului în care a fost construit și oblicita-
tea eclipticii față de ecuatorul ceresc la data funcționării sale (Stănescu, 
1996: 450-451). „Aparatul” pare să fie un discus in planitia, care, prin utili-
zarea proiecției stereografice în sensul lui Hiparc (proiecția sferei cerești pe o 
suprafață plană), avea și rol de astrolab (Stănescu, 1996: 459-460). La Sar-
mizegetusa Regia orizontul matematic nu este liber, însă există orientări as-
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tronomice către puncte situate pe linia acestui orizont, care nu puteau fi de-
terminate decât cu ajutorul unei astfel de proiecții (Stănescu, 1999: 85-86). 
Unii arheologi admit astăzi doar funcționalitatea de altar.  

Ipoteza calendarului 

Să revenim însă la templul mare circular. Cea mai răspândită inter-
pretare a acestei complexe structuri a fost, multă vreme, aceea a 
unui calendar. Datorită publicațiilor lui Hadrian Daicoviciu, care s-a preocu-
pat mult să popularizeze rezultatele cercetărilor de la Sarmizegetusa Regia în 
anii ’70, această interpretare „a făcut carieră”. Multă lume este convinsă că 
acolo avem de-a face cu un calendar extraordinar de precis, care are o eroare 
infimă și care oglindește cunoștințele foarte avansate de astronomie și de 
matematică ale dacilor. Iată cum s-au făcut calculele.  

S-a constatat că cercul exterior, cel de 104 blocuri, nu are nicio sem-
nificație matematică sau calendaristică, așa că a fost lăsat deoparte. S-a ape-
lat la cercul de 210 piese, grupate în 30 de seturi de câte 6+1. Totuși, nici 
acest număr nu corespundea niciunui model de an din antichitate și nu putea 
fi raportat la nimic. Atunci, s-au lăsat deoparte blocurile culcate și au fost 
luate în calcul doar cele verticale, adică cele 30 de grupuri de câte 6, în total 
180 de piese. S-a susținut că este vorba despre o „săptămână” dacică de 6 
zile, iar cercul ar reprezenta o jumătate de an, anul având 360 de zile. Blocul 
culcat putea să servească doar la delimitarea grupurilor de câte 6 stâlpi sau să 
le dubleze valoarea. Dacii ar fi avut, așadar, un an de 360 de zile, foarte im-
precis în raport cu anul tropic, care are 365,24219 zile. Acesta ar fi fost un an 
cu semnificații religioase și adânc ancorat în tradiție, la care dacii nu ar fi 
vrut să renunțe, însă ar fi acceptat să îi aducă unele corecții la un moment 
dat. Oricum, eroarea acumulată de-a lungul timpului îi făcea să secere în 
plină iarnă calendaristică și să aibă zăpadă în mijlocul verii. Teoria acestei 
corecții îi aparține lui G. Charrière (1963) și a fost adoptată și propagată de 
Hadrian Daicoviciu (Daicoviciu, 1965). 

Cum s-a făcut corecția? Stâlpii de lemn care formau inelul median, 68 
la număr la data calculelor, ar fi reprezentat 68 de cicluri a câte 180 de zile, 
adică 34 de ani „dacici”. În aceste 68 de cicluri, eroarea acumulată era de 
12240 de zile față de timpul real. 34 de ani tropici numără, în realitate, 
12418,23 zile. Prin urmare, la fiecare 68 de cicluri, dacii mai adăugau unul, 
adică o jumătate de an dacic, pentru a-și alinia calendarul la anul tropic, căci 
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69 de cicluri însemnau 12420 de zile. Cu alte cuvinte, 69 de jumătăți de an 
dacic însemnau aproximativ 68 de jumătăți de an tropic. Toate aceste calcule 
se făceau prin marcarea de semne pe stâlpii de piatră și pe cei din lemn. În 
orice caz, afirmă H. Daicoviciu, acest calendar nu a apucat să fie utilizat timp 
de 34 de ani, întrucât sanctuarul-calendar a fost construit cu puțină vreme 
înainte de cucerirea Sarmizegetusei Regia. Desigur, calculele erau mai vechi. 
Problema acestei corecții, care a vrut să aducă un presupus an dacic inexact 
la unul apropiat de anul tropic, rezidă în faptul că numărul de 68 de stâlpi s-a 
dovedit a fi greșit: săpăturile din anul 1980 au scos la iveală 84 de gropi de 
stâlpi. Așadar, toată povestea cu calendarul s-a ruinat. Cu toate acestea, pu-
blicul continuă să fie convins că aceste calcule sunt foarte precise.  

Un alt exemplu este cel al calculelor făcute de un grup de brașoveni, 
condus de inginerul Șerban Bobancu (Bobancu et al., 1980). Ei au introdus 
măsurătorile într-un program de calculator special creat, care a generat un 
model de calendar. Cercetarea lor s-a desfășurat înainte de 1980, când încă 
nu se cunoștea numărul real al stâlpilor de lemn din templul mare circular. 
Prin urmare, datele introduse au fost eronate, iar programul a generat un mo-
del neverosimil: anul avea 47 de săptămâni, săptămâna era fluctuantă, având 
fie 8 zile, fie 7, fie 6, și nu existau luni, ci doar o împărțire a anului în trei 
anotimpuri, unul de 21 săptămâni (vară) și două de câte 13 săptămâni (toam-
nă și iarnă). Întreaga teorie s-a prăbușit după descoperirile arheologice din 
1980.  

Din cele expuse mai sus, nu trebuie nicidecum să reiasă că dacii nu 
aveau un calendar. Aveau, cu siguranță, așa cum aveau toate popoarele înve-
cinate, contemporane cu ei. Nu trebuie nici negată posibilitatea ca piesele din 
piatră de la acest templu (poate și cele din lemn, dacă stâlpii erau aparenți) să 
fi avut semnificații matematico-astronomice. Este nevoie doar să înțelegem 
că au existat etape în tentativa de a descifra tainele acestei construcții, că 
aceste faze sunt acum depășite și că se impune o nouă abordare, în care toate 
datele să fie verificate și eventual, să se încerce cu ajutorul tehnologiei actua-
le identificarea unui tipar sau a unui posibil model de calendar. 

Scurte concluzii 

Putem conchide că, foarte probabil, anumite cercuri din societatea 
dacică dețineau cunoștințe de astronomie situate cel puțin la nivelul mediu de 
cunoștințe al epocii în spațiul greco-roman. O parte a acestor cunoștințe se 
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oglindește în descoperirile arheologice, iar unele dintre acestea au fost deja 
decriptate de către specialiști și sunt un bun câștigat. Unele calcule și inter-
pretări trebuie însă revizuite. Subiectul este unul foarte generos și rămâne ca 
noile generații de cercetători să revină asupra lui.  

Informațiile astronomice încifrate în construcțiile de la Sarmizegetusa 
Regia așteaptă încă să fie abordate printr-o cercetare interdisciplinară serioa-
să, profesionistă, bazată pe ultimele date arheologice și cu tehnologiile dis-
ponibile astăzi. În plus, astfel de demersuri și rezultate ar trebui diseminate la 
nivel internațional, iar un monument UNESCO precum Sarmizegetusa Regia 
ar merita să fie inclus în inițiativa tematică „Astronomy and World Heritage” 
dedicată siturilor din Patrimoniul Mondial care au conexiuni cu astronomia10. 
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