
CONSIDERAŢII ASUPRA MONUMENTULUI TRIUMFAL DE LA ADAMCLISI 

RADU FLORESCU -----------------

Ruina monumentului triumfal Tropaeum Traiani de la 
Adamdisi ş i piesele di111 pa1rament sa.u din iinfrais·tmctuJ·ă, ·ca-re 
~ u suferit o prelllicrnre cara:cteristică, permit observaţii de na
tură .să înle.s neais•că r.eoonsti•tuirea procesului tehnologic a l con
strucţiei monumentului. 

Astfel s.înt cunoscute Încă de multă vreme rosturile de 
pniză, 01rizontaik, d:int•roe aisize:le de emplecton ale tambu,rului 
cil~n.dric al mo'l11umemu1ui 1• Ele i111d.i 1că toomai mrn1ar0ea suc
ce sivă a acestor asize, În raport cu asizele de parament fă
cînd fonqie de cofmj ·şi pe.rmiţînd s11abi,liirea poziţiei bdului 
decorat - friza cu vrej de acant terminat În capete de lup, 
metope alternînd cu pilaştri pitici, friza cu palmete şi tor
sade - la mijlocul înălţimii tamburului (asizele 5, 6, 7), nu 
sub cornişă (a·size:le 8, 9, 10) (f:ig. 9) . 

De asemenea, pe ruină, În starea ei actua l ă, la vertica la 
paramentului tamburului cilindric se poate observa că sub 
asiza soclului profilat urmează încă trei asize2, una corespun
zînd promenoairului (treapta 9) iar altele două rărnînînd Îngro
pate În parament, cu alte cuvinte îndeplinind funcţia unei 
mi.oi fondaţii an.11tonome a p.aram enrnlui uamburulllli .cilindric 

Observaţii interesante prilejuiesc şi dimensiunile pieselor 
din paramentul stereobatulu i cu rr.epte, precum şi unele deta lii 
de formă ale acestora. 

Astfel profilul treptelor3 indică limpede faptu l că acestea 
au fo st croite În aşa fel îndt, aşez ate cu baza orizontal, 
treaipta să aibă o anumită înclinare spre exterior, permiţînd 
scurg•erea a.pefo•r de ploaii1e. A tJÎ t în.ci in.a:t-.ea br sp.ioe ime
rior d t şi micile oanale de ·s.curg·ere săpate pe unele din
tre ele sîn t fenomene senmdare, .care trebuie b caliza te 
du1pă C011'Slt rrncţ~a 1moniumentuJu,i, dar orioum aounci cîn,d era 
Încă În funcţie. 

Studiu.I 0compa.ra:tiv al ·COiteJ01r bazelor con1ttratreptel.or 
şi ale vîrfuri lor treptelor arată o linie de fractură a stereo
batului cu trepte, situată aproape în axa N. S. (profi lele 
l -41), precum şi ·o frînger·e a pă.rţi i ·de jos a trunchiului de 
con cu deplasarea „În evantai" a treptelor 1- 64• 

' R . F lo rescu, Noi puncte de vedere şi noi propuneri w privr.re la 
reco11stit11il'ea mo1111menwlui de La Adamclisi, În „Monumente isuo rice, 
studi i ş i lu c ră ri de rest:rnrare" , I, p. 161 ş i fig. 2. Idem, Adamcl isi, fi g. 6 . 

2 FI. B. Flo rescu, Des Siegesdenkmal von Adamklissi Tropaeum Tra
iani , l3 uie ureşti-Bo1m , 1965, fig . 47, 163 . 

3 FI. B. Florescu, O/J . cit., p. 188- 193, fig. 56; R . Fl orescu, Tropaeum , 
fig. 7. Cele n.ou ă pa.gin i de dern ons-tra\ie a,Je lu i M. Sînpe•trn (Betrach
t1mge11 iiber das Siegesdenkmal vo11 Adamklissium Lachte der archeolo
gischen Grolnngen) sînt pe cî t de sa Vla!nte pe at1t de inutile pentru 
că În orice co nstrucţie din ILLme t repte:l e sînt a şez at0e b orizontala , p~i n 
fo n a legi.to r staticii . 

3 

Este, de asemenea, cît se p aate de clar că au fost constru
ite deci şi .proiectate nouă ·trepte5 chiar .da.că ul.terior au 
fost acoperite de pavajul Înconjurător două dintre ele - mai 
bine-zis .una şi În.că o bună pa.rte din a doua. 

În măsura În care pavajul înconj urăto r - din beton ci
clopean - a fost corect dezvelit, este vizibil că a sufer it o 
Înclinare către mon ument, fapt anormal Întrucît dă scurgere 
apelor meteorice către monument În loc să le îndepărteze 
de acesta. 

Toate aceste observaţii sînt argumente pentru a adnota o 
tasare importantă a construcţiei, curînd după terminarea ei, 
sau, cel puţin, după ce o bună parte a ei fusese executată . 

Faptul că centru l geometri·c al monumentului, aşa cum 
acesta a fost determinat prin măsrn·ători, 11'l1 este a•cel.aşi la 
toate nivele\.e sale, cu alte cuvin te .că axa monumentului şi 
ax1a tamburului pătrat din centrul său nu ·corespund, ne de
termină să situ ăm , în timp, această tasare ,anter ior tenninării 
·construqiei6. 

Ipoteti•c de.ci se poate admite că tasarea a survenit încă 
În timpul cons trucţiei , determinînd modifică ri În parametrii de 
bază precum şi în unele detali·i deja executate, ale acesteia. 

În ceea ce priveşte dimensiunile ş i unele detalii ale pie
selor legate de tehn ica cons tructivă, este interesant de remar
cat că În timp ce treptele nu comportă nici lăcaşuri pentru 
scoa be sau cepuri de consolidare, ci doar o linie de credinţă , 
nici praguri pentru pîrghiile cu care se ajustau piesele la pu
nerea în operă7 , blo.cu1rile din pa:rameintul uamburn.lui cilin
dric -comportau În schimb toate aceste detalii, dar lini a de 
credinţă f.u sese înlo cuită cu anathyrnsis, ma.rgiine.a aidîn-ciotă, 
pedect neoe z;Î ·tă, În1oadrfod suprnfoţa decorată sau bo.sajul plat 
al bloculuiB. 

Blo.cm-ik de -co mişă prezen,tau lăcaş de ghe1a•ră de macara, 
o linie de credinţă circulară pe s uprafaţa lor superioară9 , 
iar lespezile orthostate ale atticului festonat, cu prizonieri, nu 
prezen:tau ni ci-un fel de deualii de acest tiip 10 . 

E s.re neoesa,r să se f.aică dist inqi·e În1tf1e bbourile diferite·lor 
<1 . ize de parament . 

4 Releveu l ste reofooogra rnetric de la D.P.C.N. 
5 Fl. n. Flo rescu, op. cit„ p. 179, fig. 44 , releveu neprecis, M. Sîn-

pctru , op. cit„ p. 478 - 481; R. Flornscu, Noi puncte de vedere ... p. 160. 
6 SiJviu Cornăne sc u , apud Fl. B. Plorescu, op. cit ., p . 126- 133 . 

7 V. n. 4. 

8 F l. B. Fl orescu , op. cit „ p. '193 - 203, 229, 233, 247- 250, 272 - 275 
fig. 58, 60, 65, 69, 70, 71, 75, 81; releveul D.P.C.N. ' 

9 FI. J3. Flo rescu, oţ1 . cit. , p. 272 , Fi g. 81 - releveul este inexact. 
10 FI. B. Flo rescu, op . cit ., p. 275- 278, fig, 83; releveul D.P.C.N. 
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FIG . I . PROCEDEUL D E TRASARE 
1. Cu o conrdă de lungimea R se trasea ză cercul O, circum ferinţa funJ:iţiei , 

:ipoi cu nceeaşi coardă, din punctul oarecare A, se împarte cercu l în 6 sectoare ega le, 
a căror coard ă=R' . Punctele A- F se p i c h etea ză . 

1. Se uneşte pri n corzi Jibere A cu D ş i C cu E. La în t retăierea celor două 
corzi se află punctu l G, care împarte coarda CE în două. 

3. Cu d istanta CG se trasează al doilea ce rc de ra z ă R' = 5/6 R care marchea':ii 
circumferinta promcnoarului . Cu aceeaşi coa rdă R' din punctul A', s itu at la inte rsecţia 
cercului de bază R' cu axul AD, se împarte cercul în 6 sectoa re egale, ş.a .m .d . Se 
pichetea ză punctele A'-F'. 

I . AC - I - R 3 R lf . Cu c 1 s tanţa ~se tr:tseaza din O al trei lea rcrc <. C raza "=4 · 
5. Se reportează punctele A", B", C", D ", E", F", fie cu coard a-compas fi e 

prin coarde-v ize, între puncte le AD , BE , CF ş i se pid1ete:1zi1 . 

FIG. 2. DEMONSTRATIE 
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Astfel, blo.cwri.J.e din asiza-soclu 11 au pe faţa supe
rioară lă.oaşu:ri pemnu scoabe metal:i,oe şi praguri pe111t1m 
pîrghii. Ukaşurile pentru scoabe metalice sînt dreptunghiu
lia.re prelungi, mă1mri.nid oiPca 15 1cun, şi alll 1Ut11 profil caracte
ri stic în L Întors. în adîncitura unora dintre ele se mai păs
tre1a:ză iîn1că r,esturi de 1p.k1mb - servind la ,adea·a,rea fierului l1a 
piatră - şi chiar de fier. În aproape toate cazurile, l ăcaşul 
pentru s·coabă, situat cam la 15 cm de faţa pietrei, nu se 
mai păstrează intact ci are marginile sparte, ca şi dnd scoaba 
ar fi fo st smul să forţat, cu ajutorul unui instrument mai dur 
decît piatra (rangă de fier). 

Pragul de pîrghie se prezintă ca o scobitură superficială, 
comportiînd o margine dreaptă - pragul - şi o adîncitură 
alveolată terminată pierdut. 

Dimensiunile blocurilor de soclu variază Între L = 108-
118,5 cm, 1 = 74-76 cm, I = 57-60 cm. 

T·ransformate ,în piâoane romaine 1a,ce1ste din1ensiuni 9Î'11t 

eohi·valcnte .cu L = 4 p, l = .2 2-p, 1= 2 p. 
2 

Variaţiile dimensiunilor trebuie considerate toleranţe de 
trasare şi execuţie , datorită faptulu i că echipele de pietrari 
lu.ca·:au n1 şabloane numai aprroximat:iv aju~nane şi 1r·e pectaite 
relativ. Consecinţa cea mai importantă a acestei execuţii apro
ximat:i.ve 'este foiplllllli că ,în timp ce pe 1cir01.11m:feânţa de 
96,84 = 324 p trebni'e să fie rnpr~n,s e 81 bfoieu1ri, În u·ea litate 
sî111t 83, după cum se ipo't n urnărr:a 1chiar pc monument. 
B!ocu.r.j,1e .de piar·ament s:mple12, ou bo·saj pla:t, aveau 
pe faţa su.pe•ri.mu:ă două lăcaşuri pentru cepuri de J.emn în 
'rna:dă de rîndunică, adînci de 14 .cm, şi situaJte la 14 .cm de 
faţa pietrei precum şi praguri de pÎr1ghj.e. Dimensiunile lor 
prezintă acele.aşi limite de variaţie ca ş i .cde ale blocurilor de 
sodu; În ip1r:ima .as iză 'se pot n1rnmărna roit 83 blocuri pe cir
cumfer,inţă . 

Blocurile din friza inferi·o1a:ră 13 au .pe faţa superioa•ră lă
ca~u.ri pe:ntr:u 1orampon1Ul-paină al m«tiOO!liad·ei, l ă1caşu1ri în 
coaJdă de rînduni.că perntru •Crampoane .de lemn ş i praguri 
de ip}rghie. 

Lăcaşurile de crampoane de lemn ca şi pragurile de pîrghii 
sînt similare ,celor de pe blocurile de pairament :cu bosaj simplu. 
Lăoaşul pentru 1cra1TI1ponul-pană al macaralei, dreptun1ghiuLar 
În plan, 1ern tJ.1apezoidiail ·În s·ecţiune , .aidaipuait penei cornipus·e 
din mai multe demente. 

Dimensiunile pieselor de friză inferioară, cunoscute la 41 
piese, variază după cum urmează: 

I Iltloc degr:ud:iit I Miinimă I Maximă I rn p.r. 

L 158,0 162,5 190,00 6 p 

I 60,00 60,00 2 p I 
Scăzînd 1suma lung.imilorr celor 41 pieise n1111osoute, din 

circumferinţa calculată a tamburului cilindric, se obţine o 
diferenţă de 2207 cm, care cuprinde 13 .. . . .. blocuri de 
friză de ·lungime •me1die ,de 6 p iicioare (177,42 cm). Este de.ci 
clar că friza ,avea 54 blocuri .corespunzînd celo1r 54 grupuri 
metopă +pilastru. 

De altfel, faptul că locul fiecărui pilastru din asiza mij
locj.e era mawat pe dte un bl>o,c de friză ~nforioa1·ă .prin
tr-un prag, Întrentpî111d aina1thyrns:iis ,superio•ară, situat relair,iv 
central, obliga pe constructor să păstreze numărul de blocuri 
ş i chiar, relativ, dimensiunile stereotipe ale acestora, micşo
r.înid J,imitel.e de no,l.e:ranţă . Metorpeile14 şi pifaşur.ii 15 aveau pe 
faţa supe1rio•ară, s.imate cent1rnl, 1lă1caşuri pernnru pana de ma
cara, praguri pentru pîrghiile de a·cosuare, iar pe fie.care la-

11 Fl. 13. Floresou, op. cit' ., p. 193, fig. 58 , re:eveu inexact; obsernţii 
personacle, R. Florescu. 

12 rt 13. FLorescu, op. cit„ p. 195- 198, fig . 60, det ailii in exacte pe 
r·eleveu; observaţii personale R . Flo rescu; relevetLI D.P .C.N. 

13 FI. 13 . F!.orescu, op. cit., p. 198 - 201 , fig. 63, releveu in complet ; 
observa~ii persona:e, R. F'.o rescu; releveu . D.P.C.N. 

14 FI. 13. Fl orescu, op. cit ., p . 228- 231, fi g. 69; R. F lo rescu, Adam
olisi, fig. 7; r.eleve'lt[ D .P.C.N. 

1s FI. n. fl orescu, op. cit„ p. 231 - 233 , f ig. 70- 71., re leveu incom 
plet şi inexac t; R. Floresc u, obse r vi:iţi i persornale; releV"eul D .P.C.N . 
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F IG. 3. THASA RE 
Se io R"= Rp 
Se trasea ză cercul 

prin corzi. 
O'. Se reportea ză punctele J\ - L de pe tamburul cili ndric 

Punctul A nu se ia însă mij locul pi la stru lui 1 ci mijl ocu l metope i 3 pentru 
:a nsigura ori entarea co l\·uril or pii trntului însdis în sensul orien tă rii monumentul ui, apoi 

se unesc prin coarde punctele B- L' , C- K , E- J, H- L ; Se ia ra za R" = ~ l abc<l . 

1n acest fel se obtine cercu l de bază al turnului central d u pă ( um pă tratul abcd 
reprez i n t ă pătratu l de bază al turnu lu i cen tral. 
]lp = Raza paramen tului tamburu lui ri lindric. 

tură lăcaşuri pentru ,scoo.be 1menalice de 1acelaşi tip ,ca şi cram
pO!am~le de 1.a aisiza-sod u. De as·eme111ea, rea ·Şi Ja această 
asiză din urmă, lăcaşurile au fost deformate prin smulgerea 
forţată a crampoanelor de fier. 

În ceea ce priv~ş te dimensiunile metopelor, din cele eti
noscute ş i Întregi, lăţimile variază Între 115 şi 119 cm iar 
înălţimile Între 145 şi 150 cm. Limitele de toleranţă sînt 
vizibil mai mici decît la blocurile de parament cu bosaj plat. 

Acelaşi lucru se poate pune ş i despre pilaştri , dimensiu
ni le aces tora variind clupa cum urmează 1= 54,5-60 111, 

1= 145-150 m. 
Blocurile de friză rsupe~·io.a ră 16 prezintă ·şi ele, central, 

lăcaşul pentru pana de macara. Pragurile pentru p îr
ghiile de acos ta re nu mai sînt atÎt de ritmic distribuite. Se 
cunosc a stfel blocur i avînd două praguri, după cum există 
şi unele cu un singur prag. La margini au l ăcaşuri În formă 
de coadă de rîndunică , pentru crampoane de lemn cu aceleaşi 
dj mensiru111tÎ şi oaria1otteri'Sti1ci, ioa 1şi ipe ·oeile1lal1ue bloonri de foiză 
inferioară şi de p arament simplu cu bosaj plat. 

Dimensiunile blocuri lor de friză superioară erau, de ase
menea, mai riguros respecta te, pentru că ele trebuiau să e 
întîlnească două cîte două , alăturate , pe un pilastru, iar 
poziţia acestuia era marcată prin cîte un prag, cruţat de 
anathyrosis inferi o ară , împărţit cîte o jumătate la extremi
tăţile fiecă rui bloc de friză . Aceste dimensiuni variază la 
cele 25 blocuri cunoscute ş i Întregi după cum urmează : 
L = 169-180 cm, 1= 60 cm. 

Următoarele blocuri de parament simplu, cu bosaj plat 
sînt înnr:tJitot.url as·emăn ăiuo.air·e roe:lior de la ·ce1e trei asize infe
rioare . Ele formau alte trei asize de 81-83 blocuri, dar 
pentru acestea numărul de blocuri pe asiză nu poate fi apre
ciat decît prin analogie. 

U:rimă .a s·iză din paramen1tu.I tambm,uluu rc~lin1dri..c, co~·
ni şa 17 este alcătuită rdin .blocuri de •cca 4 p.r. (108-118 cm) 
lăţime şi 2 ip.r. (58-64 ·cm) înălţime . Pe faţa văzută pr.e
:z. intă un profil ,ie şit În .consolă simetric 1celui al soclul1ui, cu 
diferenţa .că .romJ este liO•rsadat. Pe faţa superioară ,se .disting, 
de asemenera, ,cen.tr.al un l ăcaş 1pentru pa111a de macara, iar 
latera l este un lăcaş pentru scoabe metalia, 01 acele,a:ş i di
mensiuni şi car<l!Cteri s.ti1ci ca . ş i la ce1elal ne a size la ·care le 
1ntî1nim, ba chiar ş i cu deformar·ea spec iifircă datorită smul
gerii metalului . 

Asiza balustradei se singularizează Între toate celelalte. 
Ea am prezimă ni1oi-un fol de l ărcaişuo:.i - n~c i p entru p a.na 
de macara, nici praguri de acostare, nici pentru scoabe sau 
crampoane de solida.rizare. Lăţimea pieselor e singura i111 -
po1ruan1tă , v;a1-.iază înore 102 şi 120 .cm, ev~denţiirud tole
ranţe apreciabile, compensate probabil nu prin sporirea nu· 
măirului de pi·e<se, 1aoearsta nerfirind 1po1si 1bilă datori1tă decoruluil 
caracteristic: prizonier alternînd cu cinci cîmpuri cu motive 
geomer.i-i.oe, ci prin mi..oşor.area, 'În lim~ue cÎrns·ensirbile, a raz.ei 
cercului după care erau di spuse. 

În spateJe balustradei era aşezată altă asiza cu rol con
struct iv : aceea a suporţilor ·de solzi 18. Bio.euri le, ou profil 
ca.racterirst i.c, erau mult mai sumair prelucrate decît cele de 
1parra111en t , ptiteptarn l urmărind doair do uă deme1ne: asigu
rarea planului obli·c care sprijinea solzii şi a legărnri i 

16 Fl. B. Florescu, op. cit., p. 247- 250, fig. 75 , releveu inexact ; R. 
Florescu, obse rvaţi i personale ; idem , N oi ob se rvaţ ii , p. 161; rn:cveul 
D.P.C.N. 

17 cf. mai sus nota 9. 
18 F.l. B. Florescu, p . 295 , fag. 93- 94; R. P.lo rescu, observa ţ ii perso

nale; releveul D.P.C.N. 
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FIG. -1. DEMONSTRAT IE 

AD= 3 R 
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în adevăr 

ln 6. DCE 
EC = R 
Sl::OCJ; = 302 
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OE = 2 1\ E= 2R 

deci 2R- ~=~=~=~ 
2 2 2 2 

AC = V3 R 
pentru că 
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OA = Rmax ~ 72 p .r. 
OA' = H. promenoa r ~ 60 p. r . 
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G 

A 

B 

D 

D 

http://patrimoniu.gov.ro



A 

D 

' 

A'• A'~ Oz G~ G'z 

""' Az 
o 
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FIG. 6. PROCESU L CO NSTR UCT .I V - TIMP U L I 
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cu crampo.ane de lemn în formă de ·coadă de rîndunică, 
dintre blocuri. 

In consecinţă, faţa lor superioară prezenta un plan oblic 
relativ omogen ca unghi şi netezit, precum şi două l ăca·şuri În 
coadă de rîndunică, situate la marginile planului orizontal. 
Trebuie remarcat că poziţia lor nu mai c te asime trică ş i că, 
adesea, planul orizontal este înlocuit de două planuri de co tă 
diferită . Aceste caracteristici ca şi l ăţimea vari ind Între limite 
mari ±20 cm a blocurilor, arată că după fasonarea În marc 
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a acestora, În cadrul căreia li s-a asigurat doar planul oblic, 
blocurile au fo st puse în operă ş i legarea lor s-a făcut prin 
pă suiri şi aj ustări pe loc, odată cu scobirea l ăcaş uril o r pentru 
crampoane. 

Pe aceşti suporţi de solzi a fo st aşezată prima asiză de 
solzi (fig. 9). Dimenrsiun.ile pieselor aces.tei prime asize, nru
mărul de piese dintr-o asiză, raţia descreşterii pieselor, pro
porţional CL1 înălţimea, numărul de asize, constituie toate Îm
preună o problemă în sine a cărei di scuţie nu îş i are locul aici. 
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Solzii prezentau pe faţa superioară a cozii porţiunea 
acoperită de corpul celor de deasupra, l ăcaşuri În formă de 
coadă de rîndunică, pentru so lidarizare cu crampoane de 
lemn. 

Oe asemenea, ţinînd seama atît de forma lor, cît şi de 
raţi1uni de 01rdin 1const.ruoiv, În primul nînd aceea oa pe 
painta acoperişu ,lui să nu apairă rnsturi permiţÎ'11,d infil
trarea apei de ploaie, este foarte probabil că solzii erau 
dispuşi în aşa fel încît marginea arcuită să se suprapună 
peste rnstul vcrci,oa~ al as izei infor,i·oar.e, aooper,i1nd-o. 

Nu ştim cum arătau piesele care fă·ceau trecerea dintre 
trunchiul de con care suportă Învelitoarea cu solz i de piatră 
ş i bazele hexagonale. Blocurile cu bosaj proeminent 19 din 
reconstituirea Toci lescu-Niemann fac parte mai degrabă din 
paramentul turnului central pătrat. în adevăr, cele cîteva 
blocuri de aoest foi, descoperite în dădmăturile din jurul mo
numentului, u1u sînt de dimen·siuni omogene, nu prezintă 
supr1afoi,;e şi a111ia1thy1rosis netezi1te n i 1g1 rijă, pentru a în.l.esni 
aj ustarea şi acostarea şi ni1ci linii de credinţă pentru asizele 
superioare. În schimb paramentul turnului pătrat păstrează 
Încă În operă piese asemănătoare. 

Al,ră pi·e să - o 1le1spede foane îngr.1JI't ih11orată20 - păs
trează pe fa.ţa superioară linii de ·credinţă definimd 1tM1 unghi 
de cirica 120°, adircă al. unui hexagon. Evident, a'ceas tă Les
pede, cu maTginea ex1terioairă uş·o r ar·cu ită, put1ea face pane 
dintr-o asiză de tranziţie Între volumul tronconi'c ş i cel hexa
gonaL Dar nu avem ,certitudinea ca aceasta era ·singura asiză 
cu această f uneţie. Ori:cum o as iză or izonta l ă, care, ieşind 
uşo r în ccmo l ă ele la lini a tambm1ului circular (partea suipe
rioară a cel-u i pătrat), să aicopere rosturi l.e ,cozilor .pr·imei 
asize de solzi, ca şi pe a1cda verti,cal creat de sprijinirea 
coz ilor acestei asize de turn, era absolut necesară. 

Pe asiza de lespezi· cu ma rgine arc uită, care se solidariza 
doa1r prin 11.iantul de monta r de va1r, 1co,111t;irnuă, făa·ă emplec
wn, era aşeza:tă - probabil - baza hexag·oOJailă infe
rioară . Aceasta comportă tre i as!ze: soclu, pilaştrii cu lespezi 
orthostate Între ele, corn işa. 

Din socluJ21, replică a soclului 1taimburului, lipsit în să 
de to rul . supe.rior, se păs,trează doar un bloc de 1 = 0,89 · 111 
3 p.r. ş i ,i = 0,58 m 2 p.r. Pe faţ1a lui wper,ioiară, extrem de 
oorodată, nu se maii ,cu1nos1c n'..c i ~un f.e:l de l ă-oa1şrnr i ·sau marcaje. 
Este posibil să fie con stituită o asiză masivă În opus quadra
tum, ca şi aceea anterioară :a creipidomei circulare. 

Următoarea asiză este aceea a pilaştrilor de colţ , cu cî te 
două Iespezi orthostate între ele22. Pilaştrii au secţiunea ori
zontală pentagonală, i= 2,05 = 7 p.r. ş i latura abacului de 
0,43 1cm + 0,15 icm=l t/ 2 p "r. + .1 ; 2 p.r. = 2 p.'L Pe ·s upr.afaţia su
perioară ~e .di1sni1ng lăoa!Ş ul penuru paina de m.acaira şi 1tJre·i lă1ca
şur:i, pentm scoabe de fier, n i scqiunea În L, două pa11alele 
Q ll f.eţe'.,e v ăZJtllUe 1aJe iabac.ul1ui, ·aJ t.r.ei.Jea peu·pendin1fa·r pe baza 
pentagonului, deci asigurînd legarea n1 miezul turnului hexa
gonal. E te clar deci că În momentul momării piilastrului, 
turnul hexagonal ,era construit pînă la nivelul de bază 

al cornişe i. 

Lespezile orthostate, dreptunghiulare, î = 2,05 = 7 p .r. şi 
b = 1,23 = 4 p.r., prezintă pe faţa îngu s tă, ·inferioară, l ărnşul 
pentru pana de macara şi două lăcaşuri pentru scoabe de 
fier cu secţiune În L, care fac legătura cu pilaştrii de co l ţ 

ş i între ele. 
Asiza cornişei bazei hexa,gonale inferioare23 es te cunos

cută prin mai multe piese, Într·e care şi una de col1ţ. Pre
zintă ace l aşi profi.l, dar ră.stumat sime.tric, n 1 sodul. La 
colţ s.eqiunea o•rizonrta l ă prezintă 'un 1rez:a1!·it corespunză.uor 

abacului pila trul ui. Proeminenţa pe bisectoare a cornişei 
0,29 m = 1 p.r. 

19 F I. B. Flo rescu, op. cit„ p. 298, fig. 99; R. Fl ore ;cu, op. cit„ 
p. 165- 166. 

20 Gr. T ocile.seu, ş i co \:ibor:i to rii, op. cit'„ p. 298 , fig. 96 a. , 96 b, 97. 
21 FI. B. Florescu, op. cit„ p'. 301 - 303, fig. 101 - 103. 
22 Gr. T ocilescu, şi colaboratorii, apud F l. B. Fl orescu , p. 300-31 6; 

FI. 13. Plo rescu, op . cit„ p . 302 - 309, fi g. 105, 112. 
23 FI. B. F lo rescu, op. cit„ p. 303- 308, fig. llO; rdeveul D.P .C.N. 
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FI " I L. PROCESUL CON TRUCTIV - T IMPUL 6 

Pe suprafaţa superioară, piesele care se păstrează Întregi 
prezintă un lăcaş pentru pana de macara şi două pentru 
crampoane de lemn În coadă de rîndunică . 

Este posibil ca asiza aceasta să fi fost, de asemenea, ma
sivă şi continuă , În opus quadratum. Din baza hexagonală 
superioară, 111u 1se ipă1strna.ză nimic din so.olu, pe ·carie tirebuie 
să-l considerăm aisemănă1tior ca pmfil cu 1ael al baZiei iniferiioare, 

8 

clar cu dera Ji,j ma·i si1mple, penr.ru 1airgume1111tul ca ş 1 co rni şa b<l
zei superioa,re este asemănătoar.e dar mai sjmplă fo ţă de ·oea 
inferioară . Ş i dimensiunile trebuie aprecia te în mod analog: 
.adiieă la 1ci·rrca 0,8 0 m soduil baZie:i su1perio1a1re. &eg~s·tirul de 
pi1l1a.şur.i de ooJlţ ş i bloowr-i paraldi1pipe1di1ce de para
ment pare 1sa aibă tot caraoter de placaj. Es.te siemnifica tiv în 
acest sens faptul că nu s-au pă1stmt bloniri de parament 
dech clin asiza s tvperi o ară - cu profil În arc24 . Foarte lungi 
1= 1,15 m, pătrundeau În coirrpul bazei pătrate consuderabil 
mai adlÎnc dedt pi laş trii (I = 0,45 m). Pil a·ş trii de co l ţ ca şi 
blocurile din aisiza s uperioară a paramentului se legau între 
ei prin crampoane de .Iemn În co.adă de rîndunică, ale căror 
lă.caşuri se văd pe faţa 's uperioa ră a pi,eselo r păistrnte. Pil aişt rii 
de .colţ a.veau în centrul feţei uperioar·e ş i un l ă·caş caracte
risti·c pentru pană de macara. 

Asiza cornişei bazei he.JGagonale :superioar.e25 es te reprezen
tată de un singur bLoc (i= 0,80 m, L = l,15 m, l= l,10 m), 
de plan d ar tr.aipezoidal. Pe faţa .superi·oară lăcaş uri pentru 
.cramp:oane În formă rde 1ooa1dă ide rî111dL11n i că şi pernnm pană de 
maca:ra. 

Este caracteristică din acest punct de vedere situaţia blocu
rilor frizei cu arme 1şi trofee, a căror faţă superioa ră nu 
prez:in,tă nici-un fol de l ă1caşur,i pentnu 1or,ampo1ane sau Sicoabe 
de legare şi nici pentru pene de nia·car.a. Este evident 'Că po
ziţia acestei asize nu poate fi între .co.tipul b azei hexaigon:ale 
superioare şi iC<Yrnişa a:cesteia ,ci numal deasupra corni'şei , aşa 
cum asiza a tti,cului fostoin.at, fără lă1caşuri de legătură Î1ntr·e 
b1'01curil.e oritihostate, e:ra s ituată deasupra cornişei tamburului 
cilindric26. 

In legătură cu aceas tă asiză trebuie menţionate Încă două 
observaţii: 

Pînă a.cum au fo st .publicare c1110 tambu.ruri, din trunchiul 
de 1copac a l trofeului ( 4 de Tocilies.cu şi 1 de Furtwăngleir). 
Dintre acestea patru sînt monolitice şi prezintă lăcaşuri cen
trale de ,ceip de secţiune orizontală pătrată , .atiÎt pe ifaţa supe

,r.io:ară ioît şi pe 1ce.a !Înfea·:ioa~·ă . Aceste 1oepuir:i et·a:u folosite 
pentrn Jeg.ar.ea tambiuirdo1r pe v,e1rticaiă . Cel de-1a.l 1oi1nicifoa în 
.schimb e•:>te fo.rmait din do,i dem~ci1,in:dri, I.egaţi prin două 
crampoane de lemn În coadă de ·rîndun.id, a le căro r lăcaşuri 
pot fi obS<ervate pe faţa superioară a celor două pies·e . 

Poziţia acestui al cincilea tambur este foarte controver
s ată. Tociilescu nici nu l-a publi1cat. Furtwă111gler l-a publicat 
primul şi l-a situat Între tamburul de bază - cu decupaj 
perimetral ciuc:lat - şi cel cu ovă . Florea Bobu Florescu a 
urmat, În edi ţi il e I şi II ale lucră rii sal1e, varianta lui Furt
wă1111g ler, pentru oa, :În 1ceia de-a .tr1e.i·a, fă·ră ·să s1chimbe suoce
siunea tamburelor să arate că tamburul de bază era Îngropat 
În ultima asiză - recte, la FI. B. Florescu, cornişa - bazei 
hexagonale superioare. Am avut prilejul, În altă parte27, să 
arăt că doar tamburul compus din doi demicilindri putea 
fi Îngropat În centrul asizei frizei cu arme, pentru că numa1. 
aşa nu întrerupea succesiunea necesară a tamburelor legate 
prin cepi verticali, pătraţi. In aceas tă poziţie, tamburul În 
discuţie acţiona ca o fundaţie autonomă a trofeului . 

Cu privire la ultimele piese28 datorită s tării lor de con
se rva re nu se pot spune prea multe. Doar două sugestii: este 
proba:biJ că .lor:i,ca era În î111ur1egime o p:i1esă monolită. 
în muchea 1sctutur:i l0ir ·S•e .disting două bu:voaine mas.ive, 
cruţate de sictilptor din grosimea piesei care aveau, poate, ca 
funcţie să susţină suliţele de metal, dar ar fi putut f i folosite 
şi pentru prinderea cablului macaralei. În acest caz este pro-

24 Gr. Tocilescu ş i colabo.r.atorii, op. cit.; Fl. ll. Florescu, op. cit .. 
p. 309- 315, fag. 115, 117, 119; R. Rlo.resrn, op. cit„ fig. 6. 

25 FI. B. F.lorescu, op. cit„ p. 309- 315, fig. 121; ]{. Florescu, 
op. cit„ fi.g. 6; rele·veul D.P.C.N. 

26 A. Fmtwangi'.er, Das Tropaeum von Adamklissi unei provinzial
romische K1mst, in Abhandlungen der K. bayerischen Akadcmie cler 
Wirssenschaften, I, Gh~se, III Abhandlung, Bd . XXII, Miin.chen, 1903, 
p. 464; FJ. B. Floresrn, op. cit„ p . 316; fi g. 122; R. Florescu, op. cit„ 
fig. 6. 

27 R. Flo rescu, op. cit„ p. 166--167. 
26 PI. B. Florescu, op. cit„ p. 320- 335, fig. 129- 142; R. Florescu, 

op . ~·it„ p. 8, fig. 6. 
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babil că P!esa superioară - monolitul cu lorica - făcea corp 
comun ş 1 -ou ,ca>S·oa, 1a1oe,a1sta oomiporuîn1d do1uă vizieire şi 
nici o apărătoare de ceafă pentru a corespunde celor două 
piepturi simetrice ale loricei. 

Plecînd de la datele şi observaţiile expuse mai sus se poate 
încerca o reconstituire a tehnologiei monumentului, atÎt a 
procedeelor tehnice folo site cît şi a secvenţelor procesului În 
decu1Psul d li:uia a fosit ·rea liwt. Astfel fundaţia a fost tur
na tă Jntr-o g.rnaipă ,cir1cuJară trasa1tă n1 o 1wairdă de la oen-
1mu, 1avînd ·1' = 20,5268 = 72 p .Q'. 'Şi ii= l,60 = 7 p .ir. + 2 palme. 
Pe fondu1l g.m.pii s-a arunic.at 10 1a1s.iză ,de boliova.n.i mi1oi ,cu p'ă
mînt. ·Peste ,aioea,s;t:i s-a W•nn:ait ,fo.tndaţia de opuis 1caemenni6u1m. 
Prnbaibil d ipmoedeul fofosi.t a fos:t aioela 1al sit·iiVluiri>i pietrelor 
(c.aementa) în g·r-oa.pă şi ia! 'turnări~ rcla1tiv simultaine a l:a:ptielu,i 
de mortair. O dartă gmapa tmpl·ută, s-:a uren11t la bate1r,ea ·CU 
1111aii1e v,er:ti·ca!e, iperntr.u 10 mai bună omogen1izare a betonului 
cidopean (procedelL an.ailog v!brăr:ii). 

În timpul umplerii, centrul a fost marcat probabil prin
tr-un srîlp de lemn. Locul lui a fo st determinat cu ajutorul 
acde1iaşi ieo1a11~de .ou 1came 1S-1au fi:x,a:t v,îa1furile hexagornul·u.i în
sc ri s. Unirea a patru puncte opuse cu ajutorul unei coarde 
duble decît coarda-rază a permis determinarea centrului cu 
o 1r-oiLeranţă a1oceiptabi,lă (fig. 1 şi 2). O daită ~rnapa umplută, 
s-a trecut la fixarea ·Centrului, prin preJungirea axului fixat 
în fundaţie , probabil tot printr-un stîlp de l.emn. S-a u fixat 
pmbabil mot acum şi J"iepere1.e duble.i he~a1~rame co.1.1es
punzătoare tamburului cilindric, precum şi cele core spunză
toar·e pwmenoarulu~ şi s-a trasat, pe suprafaţa fondaţiei, raza 
promerno1a1y;u,Jui (fig. 5 ). Apo,i is-a t1urna1t liber un masiv de 

pus caementici.um Înalt de 2,45 m = 7 trepte X 1 p.r. _..!:_şi de 
4 

r = 17,87 m = 60 p.r. Procedeul folosi.t a fo st, probaibil, 1acela 
ele stivuire a pietrelor În jurul centrulu :, pînă la limita mar
cată de ,reperele hexagramei înscrise în ,circumferinţa cores
punzătoare promenoarului. Acest masiv a fo st sprijinit de 
alte stive dispuse În pantă ele circa 45°, descriind un cerc 
de r = 19,82 m. Diferenţa dintre raza ,a,ces.uui cer,c şi aceea 
a fundaţiei este de cir!ca 70 cm = 3 itrnpte. Peste masivul 
tronconic aserfel constituit s-a turnat lapte de mortar şi s-a 
bătut cu maiele, începînd de lîngă centru spre margine. Apoi 
s-au mo1nrat G!J.e şapte nrepte corespunzărna~r e (f.ig. 6) . în 
raport ele centru şi de reperele hexagramei (fig. 7) s-a trasat 
circumferinţa tamburului cilindric ş i s-a aşezat prima a siză 
a fundaţiei autonome a tamburului cilindric. Este probabil 
că în acest scop s-a construit un plan înclinat circular, care 
a şi acoperit treptele deja aşezate şi pe care s-au ridicat pie
sele de parament şi materialele pentru emplecton. O dată 
circumferinţa completă, constituind un inel nedeformabil spre 
interior, s-au stivuit în jLJ1rul. ·cet,cului 1fundaţiei caementa şi 
s-a repetat procedeul, corespunzător numai asizei 8. S-a 
aşezat consecutiv şi treapta opt. în felul acesta s-a obţinut 
un ·cofraj suficient de rezistent În interiorul căruia s-a turnat 
o a treia asiză de emplecton, după acelaşi procedeu ca şi 
fundaţia: sti1vuirea pietrelor, turnarea laptelui de mortar şi 
baterea cu maie. Este probabil că Între caementa s-a aruncat 
nisip, eventual aimestecat cu mărgăritar - pietriş fin rulat de 
ape. Începînd de la acest nivel şi pînă la asiza cornişei acesta 
a fost procedeul de construcţie: aşezarea unei asize de para
ment, apoi turnarea emplectonului. ln acest fel s-au creat 
rosturile de :priză care se disting pe ruina monumentului. 

După comrplet·a1rea .a,sizei 8 - treapta 8 - ·empl1ecton s-a 
aşezat asiza 9-promenoar. Aşezarea acesteia a început din
spre centru. Primele lespezi au definit circumferinţa interioară 
a tamburului cilindric. Apoi au fost aşezate şi celelalte pînă la 
completarea promenoarului, fără crampoane de legătură, numai 
cu mortar pe suprafaţa ultimei asize (8). 

,în in1roni·orn1l 1a·size'Î-promenar, 1fo11miÎnd ia rîndul ei iine'l de 
cofoaj, s-a turnat emplectonul din opus caementi·cium după 
procedeul cunoscut. 

Sisten1ul a continuat cu prirna as iză a paran1entului tan1-
bu.n11lui ci'..indri1c - aisiza-•s·odu. AceaJS ta 111u en masivă, ca 
asizele anterioare rci era legată .cu scoabe de metal În formă 
de L. Cele trei asize de blocuri simple urmăroa.re au ,fost, 
de asemenea, urcate pînă la locul lor pe planul înclinat, con
tinuu prelungit. Ele au fost Îm:pime arpoi, folosind pîrghiile, 
pe suprafaţia afrzeii i.rnferioare, pînă la perfecta acosta:re cu 

g 

blocul alăturat şi au fost legate cu •crampoane de lemn în 
coadă de rîndunică. 

în s fîrşit, blocur~le din a siza frizei inferioare, cu vrej de 
acant şi 'ca.pete .de l·upi, au fos·t riidicate cu ajutorul unei ma•ca
ra'..e, a că.rei pană, de secţiune tirapezoidală , ena compusă din 
mai multe elemente, solidari'zate prin in1te11mediul unei verigi. Ele 
au fost, de asemenea, acostate prin Împingere cu pîrghii şi 
legate prin crampoane de lemn În formă de coadă de rîndu
nică. întrucît ridicarea aicestor blocuri a prezentat dificultăţi 
deosebite, din punct de vedere al greutăţii, nu rămîne decît 
să admitem că s-a folosit ridicarea cu ajutorul macaralei, 
din prudenţă , pentru a nu fi degradată faţa sculptată . 

Tot cu macaraua au fost ridicate şi piesele :iparţinînd 
zonei cu decor figural: metope şi pilaştri. Ca şi blocurile asi
zei-so clru ·şi 1arc.esite1a au foM legate .cu s·coiabe de fi.er, fapt .oa.re 
par·e să ,fi avut o dublă motivare: pe de o parte înălţimea 
mare a a sizei meto.pe-pila.ştri (1,4785 m), .cu împingeri late
rale mai mari, 1cerea •Ce impunea legă ttwi mai rezisunte. Pe de 
aha, oda tă n1 ace1as1t ă asiză cons trucţia tam1burului ciliJ1dric 
se Întrerupea şi, pe suprafaţa acestuia î111cepea •corns trncţia tur
tului paitrulat·eu· (fig. 8). 

Trasarea ace.stui turn patrula.ver comporta pe de o parte re
portarea În toate asizele a centrului geometric al monumen
tului - ceea ce se putea obţine foarte uşor, prin p lantarea 
unui stîlp de lemn în continuarea celor din asizele inferioare, 
precum şi 1a vîrfiu.rilor dublei hexa.grame ÎnscriiSe Într-un 
cer.c cu raza egală cu 3/4 din raza tamburului cilindric. Şi 
aceasta a fost posibil tot -prin reportarea vîrfurilor hexagra
rnei Înscrise În circumferinţa tamburului cilindric Încă de la 
suprafaţa fundaţiei. La nivelul asizei metope-pilaştri, marca
jul acestora a fo st extrem de facil: med:anele mNopelor 
imperiale şi ale pilaştrilor dintre cele şase scene. Tocmai de 
aceasita se rid :,că pmblema prunetu.I u:i-ori•gir1c a:l traseului re
gulator bazat pe hexagrama în scrisă În cerc. Pe ruină, se 
poate uşor observa că diagonala turnului pătrat este orien
tată în acelaşi sens cu Întregul monument. Dar folosirea du
blei hexagrame cu vîrfurile marcate de medianele pilaştrilor 
intermediari, dintre scene, şi ale metopelor imperiale nu era 
de natură să asigure o asemenea orientare. Un calcul sim
plu arată că decalarea originei hexagramei duble de la me
diana pilastrului din poziţia 1 la mediana metopei din pozi
ţia 3 poate asigura aceas tă orientare cu o toleranţă admi
s ibilă. 

Un detaliu important este faptul că raza cercului înscris 
În turnul pătrat nu corespunde cu 1/4 din raza mare a mo
numentului. Dar obţinerea razei la 3/4 din raza tamburului 
cilindric, prin măsurarea de la parament, de rază mai mică 
cu 1 picior roman decît soclul ducea la compensarea aces
tei diferenţe . În schimb stilobatul circular al bazei hexago
nale inferioare, care · trebuia să depăşească rezonabil turnul 
circular, aşa încît să 1a1copere •etanşînd rostul vert1cal di111tre 
tunn şi maisivul triconi1c de zi,dărie, care 1suprapunea tamburul 
cilindric, revenea la o rază mai apropiată de 1/4 din raza 
ma:re (fiig. 3 şi 4). 

O dată trasată baza turnului patrulater, cu toleranţele 
şi compensările amintite mai sus, con strucţia lui s-a reali
zat în următorul sistem: prima asiza a fost rezolvata inte
gral În opus quadratum, aşa cum se poate observa în gale
ria săpată În masivul de emplecton. A doua asiză a avut nu
mai paramentul de opus quadratum, iar În interior un em
plecton de opus caementicium. A treia asiză era din nou de 
opus quadratum, iar a patra cu parament de opus quadratum 
şi empleioton din opu•s 1oaeme·11Jt•i,cium ş.a ,m:d. (fig. 9). 

Se păstrează astfel 9 asize din turnul patrulater. adică 
toate dar ,ultimele doua sînt inoorn,plete, şi numai două din 
turnul circular, evident nimic din bazele hexagonale. 

Nu se di~ting demente ieare sa fi seirvi t la a·idiicarea bla:cu
rilor de piatra din opus quadratum cu macaraua. Este pro
babil că s-au amenajat rampele unor planuri înclinate de jur 
împrejurul turnului patrulater, pe care s-au twcat, prin Îm
pingere şi tractare, bJ.O'curile şi celelalte mater.i.ale ale turnu
lui pa1tm!ater ·şi ,circuJ.ar. 

Cum paramentul turnului patrulater prezintă asize 1eş1te 

în consolă , fenomen care se repetă la paramentele zidurilor 
de incintă cu aggere de pamînt construite simultan, observa-
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ţia ar-e v1al•oare de argument. Se mai po.ate pune problema 
dacă nu cumva tera samentul nu a fost făcut, chiar de la Înce
put, nu de pămînt ci de .opus caemennc1um, completat ul
terior pînă la limitele corpului tronconic care suportă Înve
litoarea de solzi. 

Oricum, de la nivelul superior al turnului circular În sus 
trebuie să fi fo st folosite mijloace de ridicare . Faptul este 
sigur pentru pila ş trii ambelor baze, hexagonale, pentru les
pezile orthos tate ale paramentului bazei inferioare, pentru 
blocurile din paramentul ·celei supenioare şi pentru blocurile 
din co rni şa :imbelox baze. Pentru ·celelalte asize, sta1iea lor de 
conserVlare nu permite ob servaţii certe. Est1e de asemenea inte
resaint modul de legare - cu srnabe ide fier - a elementelor 
acestor asize. 

Proba bil că pă s ~rîrnd P'ri111'o~piu1l ahen1.an~ei 1asizdor de 
opus qu1aidr.anu·11 ma1s1v cu acelea de opus ca·emen:ticium doar 
cu parament;, de opus quadratum, construqia a decurs după 
cum urmeaza: 

Stilobatul circular al bazei hexagonale inferioare a fost 
construit În o.pus quadratum cu elementele nelegate îmre 
ele. Asiza soclu a fost construită din opus caementicium, cu 
parament din opus quadratum, blocurile fiind legate cu 
scoabe de fier. Următoarele asize Însumînd 2,05 m adică 
7 p.r. trebuiau să în•ceapă cu o asiză de opus quadratum, 
succedînd celei de opus caementicium a soclului, şi să se 
termine cu o asiză de opus quadratum, deoarece pilaştrii de 
colţ sînt legaţi şi în adîncime, nu numai lateral, cu scoabe 
de fier. Este clar că atît pilaştrii cît şi lespezile orthostate 
de parament făceau funqie de placaj, nu de parament. Para
mentul, construit din blocuri obişnuite, era compus, dacă 
ţinem seama de cele de mai sus, cel mai probabil, din cinci 
asize după oum urmează: o ais·iză de opus quadmtum, înahă 
de circa 1 p .r„ o asiză de opus caementicium ·cu parament de 
opus quadratum, înaltă de circa 2 p.r„ apoi a doua asiză de 
opus quadratum (i= 1 p .r.), din nou o asiză de opus caemen
tici'um (i = 2 p.r.), În s fîrşit, ultima asiză de opus quadratum 
(i = 1 p.r.) de care se lega dire~t plarcajul prin intermediul 
pilaştrilor de colţ. 

Corpul interior astfel constituit era un hexagon cu vîrfu
rile ieşite retras faţă de verticala paramentului bazei hexa
gonale inferioare cu exact grosimea placajului. 

Asiza cornişei bazei hexagonale inferioare era probabil 
din opus caementicium cu parament din opus quadratum, 
din blocuri profilate, În consolă, legate cu scoabe de fier 
(fig. 10). 

Asiza-·sodu a ba:z,ei hexagona le ·super:o1ar1e ·era probab:il 
masivă, În opus quadratum. 

Cele şapte asize ale pa,ramentului bazei hexagonale supe
rioare _:_ ,feţele fără inscripţie - alternau normal, Începînd 
cu o asiză de opus caementicium şi terminînd cu o asiză de 
,ogus quadratum. Blocurile d·e parament erau legate cu scoabe 
de me,tal (?). Sigură este doar ultima asiză de care se legau 
şi pilaştrii de colţ şi lespezile orthostate cu cele două inscrip
ţii S1Îmi.l:air;e, m re făioea:u plaicaj (fig. 10). Pe aoest ·Wlip, după 
monta:i«ea eleme111t1efor de plaicaj, s-au ,aşeza1t a1&iza-1cornişă, de 
opus ·caemein.ti•cium ou parament de opus quadmtum,· blocuri 
profilate, în ·consolă, legate .cu sooabe de fier . În centrul 
a·ceS<Uei a.size fusese aşezia1t 1namibrnru1- fun:da1ţie 1al tn1.n1chiuh1ă 
trofeului, format din doi demicilindri legaţi Între ei cu cram
poane de lemn în coadă de rîndunică . 

Peste acest tambur-fundaţie a fost aşezat primul tambur 
al trofouJui,, c.u piţl,ntea inforioaa·ă păuraită, iar oea euperioară cu 
reliefuri şi tăieturi caracteristice. Peste acesta era aşezat al 
doi~ea ·.rambur, 1cel ·CU ova - de fapt ·stilizare a cio1tului unei 
crengi tă·i.ate -, 1apo:Î .oeile do1Uă cu pulparde. T01aite a·oe·ste 
patru tambururi sînt solidarizate prin cepuri verticale, îm
bucate îo Jăcaşurile pătrate amenajate îri feţele inferioare şi 
supeirioaire aJ,e ta1111buirel01r 2 şi 3, În faţa superjoară a ta:m:bu
rn.lui 1 .şi infeir,ioară a ·celui die-a:l pa:tr;tdeia. , · ' 

Trofeul monolitic a fost aşeZJat pe trnnchi, în echilibru 
stabil prin propria lui greu.ta.te. 

După aşezarea trofeului, s-au aşezat, îmbucate, cu ta1e
turile din tamburul 1 al trunchiului trofeului, lespezi profi:. 
late, r~prodtie1'nci stilizat rădăcinile unui arbore. În raport cu 
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aceste pmfiile ,au fost di S1pu.se, pe pl.atforma aisuf1el <0rea1tă, cele 
şase statui, asamblate În două grupuri simetrice. Apoi s-au 
aşezat piesele frizei cu arme care au Încheiat asiza. După CÎt ·~ 
se poate observa, blocurile acestei asize nu erau olidarizate 
cu crampoane sau scoabe. Lipsesc indicaţiile cu pri vire la fo
losirea mortarelor. În schimb unele blocuri prezentau retra
geri de la suprafaţa superioara, folosind probabil la îmbuca
rea lor. Era o metodă relativ eficace de consolidare precum 
şi d e eitanş·are 1îmipo1tr~va p a.rrunrderii aipelo[· de pJ o,ai•e (fig. 11) . 

Odată trofeul terminat s-a reluat construcţia tamburului 
cilindric Aşezarea asizelor următoare - friza superioară cu 
palmete şi torsade şi cel.e trei asiize de blocuri de parament -
a fost simplă, fără probleme de trasaj sau repartiţie . Frizele 
au fost ridicate cu macaraua şi legate cu crampoane de lemn 
în coadă de rîndunică. Blocurile din cele trei asize simple au 
fost ridicate tot pe planuri înclinate - care, după cîte se 
pare, au fost În continuare înălţate pe lîngă tambur - şi 
legate tot cu crampoane de lemn. 

Numai asiza-rnmişă .a determjnait u111de procedee speciai!.e: 
a fost ridicată cu macaraua, ca, În cursul manevrei, să nu fie 
ştirbit profilul proeminent. Apoi - ultima asiză - blocu
r·il·e au fost lega1'e <CU ·scoabe :metiaJ·iice in dublu L (fig. 9). 

P.e f,aţa su1per:oa1ră, oorn11işa prez,imă •o linie de 1or.e,din.ţă, pe 
care se aliniau orthostatele atticului festonat cu prizonierii. 
Această linie nu putea fi trasată după punerea blocurilor În 
ope·ră, înnnud t ·centrul ·era a.ooiperit .de irurnoil patrulater. Aşa
dar, a fost trasat În poligon, unde blocurile au fo sr cioplite. 
Faptul pare să fie confirmat deoarece linia de credinţă este 
accentuată şi de o uşoară denivelare a suprafeţei. 

în continuare s-a completat volumul trunchiului după cum 
urmează. S-au aşezat suporţii de solzi, solidarizaţi cu cram
poane de lemn În coadă de rîndunică, formînd un inel peri
metral. În interiorul acestuia s-a turnat emplecton - sau s-a 
completat -, prin stivuirea pietrelor pînă la o panta sub 
45° În interiorul inelului, turnarea laptelui de mortar peste 
el şi ba•tereia cu .maiul. Peste arnst masiv s-au aşezat sohii de 
piatra, pe pat cu mortar şi solidarizaţi 1CU .crampoane de lemn 
În •coadă de rî.ndunică. 

Trasarea inelului de suporţi de solzi a fost relativ simplă, 
În măsura În care a fost suficient să se retragă fiecare bloc, 
de la linia de credinţă a cornişei, exact cu grosimea atticului 
festo nat cu pr.i:wni·eri. Acestia cor·e-spUtn:lea 1·elativ cu limita 
:innerioară a b'..acuPibr de1 corn1i•şă. 

Nu ştim cîte asize de solzi au fost şi nu 'Clmoaştem nici 
raţia de descreştere a solzilor. Studiul aplicării tramei modu
lare la trasarea şi ordonarea solzilor de piatră rămîne Încă 
de făcut. 

Construcţia s-a Încheiat prin montarea orthostatelor atti
cului festonat cu prizonieri. Deşi decorate cu reliefuri figu
rale şi geometrice, orthostatele nu au fost ridicate cu maca
raua ci urcate pe planuri înclinate. Aceasta se datore şte, fără 
îndoială, faptului că nu mai eX1ista locul necesar platformei 
maşinii de ridicat. 

Orthostatele au fost montate liber, fără legături Între ele, 
care nu mai erau -necesare, Întrucît atticul nu avea de pre
luat Împingeri. Pentru evacuarea apelor meteorice s-au prac
ticat <În 01.1tho•sta'l;ele scunde icu deoor georne1t•ri1c, olrifi.cii, prin 
ca'l·e s-au sco•s ţevi de plumb, care făceau legătura cu arun
cătoarele în formă de lei cukaţi. 

. Este posibil ca şi legătura dintre attic şi Învelitoarea de 
solzi, precum şi etanşarea rostului rezultat Între ele să se fi 
făcut tot cu plumb şi nu printr-un trotuar de lespezi (solu
ţia Niemann), pen'llru cra•1.1e 111u exiis•tă des«mle indicii materi•ale . 

Cu aceasta construcţia propriu-zisă se încheiase. Planu
rile înclinate au fost îndepărtate şi s-a turnat trotuarul din 
0pus caementi1oiu1111 . Acesta este 1posibil să fi avut deasupra 
un pl1acaj de le~pezi, icare se îmbucau În lăcaşul· continuu de la 
partea inferioară a treptei II, •care altfel nu se poate explica 
fonqio1nal. Construcţia, a:Stfel Înţeleasa, constituie o a1de
vărată lecţie de gÎn1cfa·e ingil1'erească la nivelul lumii ro
mane, şi expl~că, cu o ma1rjă de .e1rn:r~ şi neou.nosrn11te rez<0-
nabi'lă,, cum a putut fi realizat un astfel de monument cu mij
lo;]cele tehni•ce de care dispuneau cei ·din treoutul îndepărtat. 
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