ATELIERE DE PIETRARIE LA ULPIA TRAIAN A
SARMIZEGETUSA

Unul din obiectivele cercetate în campaniile arheol,ogice din anii 1973-1975
a fost complexul de temple dedicate, după cum rezultă . din numeroasele inscripţii
şi reliefur i 1 de marmură şi gresie, zeilor medicinei Aesculap şi Hygea.
în partea de sud .a complexului monumental, în interiorul incintei, s-a găsit
o platfo rmă de piatră (fig. 1), patra tă, cu latura de 3 m şi un prag de 1 X 1 m în
partea de est a ei. Platforma consta din două sau trei rînduri de piatră de rîu şi
stîncă legate cu mortar. în centrul ei era o groapă cu diametrul de circa 1 m,
adîncită 0,40 m în solul viu. în jurul platformei şi pe ea a apărut o mare cantitate
.de aşchii de marmură, de diverse dimensiuni. Această cantitate re marcabilă de
resturi rezultate, în general, după cioplirea pietrei ne permite să formulăm ipo-

Fig. 1 -

Platforma a t elierului de · pietr ări e din incinta sanctuarelor d edicat e
zeit ăţilor Aesculap ş i Hygea.

1 I. Piso, Epigraphica (I). Inscripţii găsi te la Sarinizegetusa în anul 1973, în Sargetia,
XI (sub tipar ); A. Rusu, în Apulum, XIII, 1975 , p. 698- 703 , fi g. 3(8, 9, 10), 4(11, 12a-b).
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teza existenţei în acel loc a unui atelier de sculptură antic 2• Groapa din centrul
platformei în care nu s-au găsit deloc aşchii şi nici alte materiale antice considerăm că era destinată unui butuc, unui postament de lemn pe care se aşeza
materialul de sculptat. Probabil, atelierul era în aer liber sau avea pereţi din
lemn. Nu am găsit încă urme de stîlpi de lemn în exteriorul ei. în campania
viitoare, după ce va fi degajată complet platforma, vom putea să ne pronunţăm
cu exactitate dacă au fost sau nu stîlpi pentru susţinerea unui acoperiş sau a
eventualilor pereţi de lemn. Menţionăm lipsa dărîmăturilor pe latura de vest a
atelierului, latură degajată complet datorită secţiunii Mi3.
Este curioasă la prima vedere existenţa unui atelier de pietrărie în incinta
unor temple. Dimensiunile sale reduse, însăşi amplasarea sa, ne fac să credem
că el asigura doar nevoile, necesităţile de rit, de întreţinere ale templelor, executînd, probabil, şi comenzile celor care doreau să-şi arate astfel recunoştinţa
lor faţă de zei.
Desigur, nu era acesta unicul atelier al oraşului şi numeroasele piese sculpturale, inscripţii, elemente arhitecturale găsite sau provenite de la Sarmizegetusa
sînt dovezi pentru existenţa i.u:{or ateliere de pietrărie, ba mai mult chiar a unei
,,şcoli de sculptură" care avea un anumit stil de execuţie.
Spre exemplificare, supunem discuţiei un număr de şase monumente anepigrafe provenite fie de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, fie din cîteva localităţi
moderne, situate pe fostul teritoriu rural al acestui oraş antic şi care deşi au fost
descoperite la oarecare distanţă de capitala Daciei romane - fapt explicabil datorat unor evenimente din decursul timpului sînt, cu certitudine, originare
din metropola provinciei traiane.
1. Stelă (fig. 2), din marmură, descoperită la Ulpia Traiana. Dimensiuni:
148X66,5Xl8,5 cm. Se păstrează în muzeul din localitate (inv. 2089).
Placa, cu o oarecare pretenţie în execuţia artistică, fracturată în partea
dreaptă, prezintă pe faţeta centrală cîmpul inscripţional (60,6X40,2 cm), mărginit
de un chenar simplu, lat de 7 cm, fiind ornamentată în partea superioară cu un
fronton împodobit cu un motiv floral. Acrotera păstrată în stînga sus şi acelaşi
decor vegetal triunghiular de sub ea, apoi grosimea nu prea mare a piesei (18,5 cm)
şi piciorul de împlîntare din partea inferioară, lasă să se întrevadă că este vorba
de o stelă.
2. Cippus (fig. 3), de marmură, din Ulpia Traiana Sarmizegetusa, fără precizarea punctului de descoperire. Dimensiuni: 41,5X46X40 cm. Actualmente, în
Muzeul din Sarmizegetusa (inv. 2092).
Monumentul este fragmentar, avînd ruptă în diagonală partea superioară,
chenarul stîng şi porţiunea inferioară dreaptă din spate. Cele cîteva elemente
conservate (şase profilaturi la bază, chenarul simplu, lat de 11 cm şi cîmpul inscripţional de 79,7X36,2 cm) nu permit încadrarea acestei piese într-o categorie
funcţională precisă de monumente, ea putînd fi un cippus funerar sau onorar.
3-4. Două altare (fig. 4), din calcar. Se păstrează astăzi în curtea tov. Viorica
Dumbravă din comuna Sarmizegetusa nr. 7 şi sînt folosite, suprapuse, la construcţia
2 Un atelier temporar a fost semnalat la Mausoleul Aureliilor. Cf. C. Daicoviciu- O.Floca,
în Sa,-getia, I, 1937, p. 5, nota 1 : ,,Din resturile mărunte de piatră, aflate lîngă zidul de înconjur, cam la înălţimea temeliei care corespunde cu nivelul antic al solului se constată că
cioplirea şi fasonarea pietrelor, pentru a se potrivi în zid s-a făcut chiar la faţa locului".
3 H. Daicoviciu şi colab., P,-incipalele yezultate ale săpăturilor din 1973-1974 la
Ulpia
Traiana Sarmizegetusa şi semnificaţia lor, în Sa,-getia, XI-XII, 1976, p. 225-231.
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Stelă anepigrafă.

Fig. 3 -

Cippus anepigraf.
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Altare anepigrafe.

D . ALICU -

128

F ig. 5 -

Plac ă anepigraf ă

cu

C. PO P -

V . CĂŢĂNA Ş

re prezentări.

unui stîlp ce susţine pridvorul casei. Dimensi uni: 75,5 X 65,3 X 64,8 cm (cel inferior) ş i 80 X 44 X 35,5 (cel s uperior).
Descrierea acestor două altare s e face cu oarecare greu tate din cauza cimen tării şi zugrăvirii lor î n construcţia m ode rn ă. Ambele sînt simple, au borduri
puternic profilate, cîmpuril e inscripţional e fiind de 31 X 35 cm (1'a cel de jos) şi
37,4 X 50,9 cm (la cel de sus). Nu putem şti dacă e le erau arae votive sau funerare.

5. " Placă cu reprez entări" (fi g. 5), din marmură, adusă în var:a anului 1975
la Mu zeul de arh eologie d in S a rmizegetusa de la castelul Kendeffy din S î n tă mări a
O rle .:l . Dim ensiuni : 150 X 90 X 21 cm (inv. 2090).
Monumentul, bine p ă strat, constituie, probabil, o stel ă sau un element comp onent al unui mausoleu . Pe placa centra l ă, spaţiu l gol în care u r m a a se insera
in s cri p ţ i a, mărginit de un chenar simplu, lat de 6 cm, este flancat l ateral de cîte
un altorelief. Cel din stînga prezi n tă pe er oul mitic Bercule ş i cerberul, iar cel
di n dreapta p e Mercur şi un co c oş . Monumen t u l, i,mpresionînd prin calit ă ţi artistice r em arcabile, se înscrie în seria unor anal ogii ale genului, cum, bun ăoară,
ar fi l espedea cu epi taful Aureliei Lucilla şi două rep rezentă ri a le lui Attis, lespede
provenită, probabil, de l a Saruni zegetusa · ş i z i d i tă p ~ latur a s u d i că u bazei clop otniţei bisericii din Strei 5 .
6. Altar (fig. 6), din m a rmură. Ca ş i p recedentul m onum ent a fos t ad u s din
curte.a castelului de l,a Sîntămăria Orlea la Muze ul de arheologie d in Sa rmizeget usa (inv. 2091). Dimensiuni : 74,5 X 39,7 X37 cm.

Alta rul, parţial distrus în r egi unea superioară, este si mplu ; b aza are patru
profiLaturi pu ternice, i a r cîmpul in s cripţi ei · mă s oară 34,5 X 30,9 cm. Sus, se observă
4
6

'
V . Wollmann, în Apulum, X III, 1975, p. 2 13 . nr. 12, fig. 14a - b.
CIL, III, . 1496; V. Wollm ann, în Apulum, XIII, 1975, p. 215-216, nr. 14 , fi g. 16.
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un mic con de pin , simbol funerar care
atribuie acestui tip de piese altarul respectiv.
Credem că cele două piese provenite
de la _Sîntămăria Orlea au fost confecţionate la Sarmizegetusa şi au ajuns în
acea stă localitate în decursul veacurilor,
din cauze rămase necunoscute.
O simplă privire asupra celor şase
monumente anepigrafe descrise este suficientă pentru a permite constatarea c ă
acestea fac parte din categoria pieselor
expuse spre vînzare, lucru dovedit, în
primul rînd, de spaţiile mari goale
din cîmpul inscripţional , acolo unde ar
fi trebuit să fie inserate textele epigrafelor comandate şi care din anumite giotive
n-au _mai fost incizate. Dacă pînă acum
ipote,z a fiinţării unor ateliere de lapicizi
în capitala Daciei romane era plauzibil ă,
descoperirea unei astfel de officine în incinta complexului de sanctuare dedicate
zeilor A esculap şi Hygea şi exemplele
monumentelor anepigrafe enumerate mai
sus, du c - prin atestare arheologic ă la certitudinea existenţei acestora. Dar
logica fa p telor n e îndeamnă şi spre cău
Fig. 6 - Altar anepigraf.
tarea unor particularităţi de ordin stilistic
sa u a un ei tehnici asemănătoare de execuţie a sculpturilor ulpiene. Ele, în mă. sura în care, deocamdată, ne permit împrejurările, pot constitui un punct de plecare în formularea unei te orii - bazată pe o minuţioasă studiere a materialului privind trăsăturile caracteristice, proprii , ale metodelor de confecţionare artistică
folosite în cadrul unei adevărate „şcoli de sculptură " din Ulpia Traiana.
Pentru a elucida măcar în parte această problematic ă vom face, în primul
rînd, referiri la cîteva piese votive şi onorare6, presupuse a fi creaţiile meşterilor
din meitropolă şi care considerăm c ă au o caracteristică comună „de lucru " în
ceea ce priveşte ornamentica lor. Este vorba de lespezile epigrafe descoperite în
interiorul templului lui Liber Pater din Sarmizegetusa7 (în muzeul din localitate,
inv. 2056, fig. 7) şi cel al maurilor de la Micia8 (fig. 8), de inscripţia provenită din

preocupă doar latura artistică a monumentelor, analiza textelor acestora şi conside ordin istoric fiind deja judicios publicate de diferiţi cercetători.
7 H. Daicoviciu-I. Piso, în ActaMN, XII, 1975, p. 159-163, fig. I.
8 C. Daicoviciu, în Sargetia, II, 1941, p. 119-120, fig. 1 (= AnnEp, 1944, 74 şi Dacica,
Cluj, 1969 - 1970, p. 261) .
0
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Fig. 7

Inscripţie

din Templul lui Liber Pater

Fig. 8 -

Inscripţie

(după

H. Daicoviciu-I. Fiso).

din Templul maurilor.

casa par ohială din Hăşd at 9 (în Muzeul din Deva, inv. 2196, fig. 9) ş1, m sfîrşit,
de două fragmente, unul de la Ulpia T~aiana 10 (în Muzeul din Sarmizegetusa,
inv. 2093, fig. 10) şi celălalt încastrat în zidul bisericii din Peşteana 11 . Toate aceste
.monumente sînt confecţionate din marmură de Bucova, avînd forma unor plăci
I

,

G. Teglăs, în Klio, X, 1910, p. 495, nr. 1; N. Gostar, în Materiale, II, 1956, p. 639
-642, fig . 2.
1 0 I . Fiso, în Apulum, XIII, 1975, p. 677, nr. 5, fig. 1/5.
11 H . Daicoviciu-I. Fiso, op. cit., p . 159, nota 1.
0
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Fig. 9 -

Fig . 10 -

Inscripţie

de la

H ăşdat (dup ă

N . Gostar) .

Fragment sculptural de la Sarmizegetusa.
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late. C~mpul inscripţiei este încadrat de
registre laterale, decorate prin frumoase
sculpturi ce amintesc ornamentul pelta,
terminat în capete de vulturi (cea mai
caracteristică parte a figuraţiei) şi înconjurate de m otive vegetale, care diferă
însă de la piesă la piesă , dar cu variante
restrînse •la un număr de patru (rozete,
fr unze de acant, mici coronae şi •ghirlande). Referitor la aceste decoraţii , sîntem pe deplin convinşi că ele apar ţi n
unui „stil propriu" al centrului · artistic
de sculptură în piatră, ce funcţiona pe
meleagurile Sarmizegetusei. 1n argumentarea afirmaţiei noastre ne bazăm pe faptul că piesele respective provin în totalitate din acest important oraş ş i ~ă _. ornam entarea a mintită (pelta cu capete de
v ulturi) nu este, deocamdat ă, atestată în
altă p a rte a Daciei.
Apoi alte trei monum ente f unera re
fragmentare, de tipul stelelor cu medalion ,
descoperite fortuit pe teritoriul capitalei
antice şi expuse astăzi în lapidarul Muzeului din Sarmizegetusa (inv. 1231 12, inv.
713 , inv. 1414 fLg. 11), se rem a rcă
printr-o interesantă particularitate tehnică , şi anume, executarea unui ungh i ascuţit format prin intersectarea lib eră a
chenarului sculptural _în partea d e jos a
circumferinţei
medalionului cu cîmpul
inscripţiei
(aşa-nu mita
„ lunetă " ).
Aces t
Fig. 11 - Stelă cu „ lunetă " .
detaliu întîlnit numai în cazul stelelor
cu medalioane ar fi caracteristic - după
părerea cer cetătoarei L. Ţeposu-Ma rinescu 15 pentru ilustrarea unei concepţii
artistice proprii metropolei Daciei traiane. Noi înclinăm a-i da dreptate şi consider a.rn c ă amănuntul tehnic întîlnit destul de frecvent aici? şi rar pe monumente
similare proveni te de la Micia, cum, de pildă , este epitaful veteranului Aurelius
Maurus şi al familiei sale 16 (în Muzeul de istorie al Transilvaniei, inv. MIC 6)
a r indica m ai degrab ă o iradiere stilistică ulpian ă particulară 'într-o a numită arie
12 O. F loca, Mitzeul de arheologi e Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, ghid, [Deva, 1967],
p. 70, nr. ,1231.
13 Ibidem, nr. 7 .
14 Idem, op. cit., p . 68, nr. 14.
16 Şef de secţie la Muzeul de istorie al R . S . România din Bucureşti. Îi exprimăm şi pe
a ce a stă ca le• mulţumirile noastre pentru sugestia dată .
16 qL,- III, 6267;
A. · Schober, în Dolg, II, 1911 , p. 281-282, fig. 8; Gr. Florescu,
în EDR, IV, 1926 - 1927, p. 93-94, nr. 29, fig. 23; H. Daicoviciu, în RomRum, p. 138,
nr. D 65 ( = Civilta, p . 153-154, nr. D 71 ) .
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culturală:

semnificativ în această privinţă este şi faptul că Micia constituia un
aparţinînd teritoriului rural al Ulpiei Traiane. Desigur, problema interferenţelor stilurilor compoziţionale ale diferitelor „şcoli de'' sculptură" din provincia nord-danubiană rămîne deschisă unor cercetări sistematice viitoare.
Numeroasele opere sculpturale cunoscute de la Sarmizegetusa 18 sau din localităţile vecine sînt, apoi, argumente convingătoare care pledează logic pen Lru
existenţa mai multor ateliere de lapicizi în capitală, cantitatea impresionantă a
acestora nepermiţînd practic confecţionarea lor într-o singură officină. Dealtfel,
nici nu este de conceput ca unul dintre cele mai importante centre urbane din
Dacia romană, cu rang de colonia chiar de la întemeierea provinciei l!l, să fie lipsit
de astfel de ateliere, cu o concepţie artistică unitară. Vorbind despre „şcoala de
sculptură" de aici cu un stil bine conturat, trebuie să considerăm că ea a reuşit
să coordoneze activitatea şi să influenţeze modalităţile de prelucrare a pietrei în
cadrul micilor ateliere locale din împrejurimi, chim· dacă prototipurile unor
monumente (cum, de exemplu, sînt statuile feminine funerare gen .,grande Ercolanese"20, mai puţin probabÎl produse de import) au fost copiate dup[1 „albumele
artistice·' ale vremii care circulau în lumea mediteraneană cl&sicizată. Şi iarăşi
nu este întîmplător faptul că tocmai pe te1·itoriul anticei Sarmizegetusa sint
atestaţi epigrafie trei lapicizi din totalul de cinci cunoscuţi în Dacia, şi anume,
unul chiar din Ulpia Traiana, care îşi pune semnătura CLA(udius) SATVRNIN(u:;)
SCVLPSIT 21 pe o reprezentare statuară feminină, lucrată de el (astăzi in Muzeul
din Deva, fig. 12-13), apoi DIOGENES 22 , originar din Aquae (Călan), şi M(arcus)
COCCEIVS LVCIVs2:1 de la Micia, care ridică Victoriei Augusta şi Geniului Colegiului de lapicizi din localitate o inscripţie, alături de [HERMEROS LAPl]DARIV.3v. de la Cristeşti (jud. Mureş) şi, în fine, T(itus) IVLIVS 2 \ dintr-o localitate
nepreciZ3.tă a provinciei. în legătură cu aceşti lapidarii se impune o precizare.
pagus 17 ,

17 C. Daicoviciu, în ACMIT, III, 1930-1931, p. 3-43; C.
Daicoviciu, în Sargetia.
II, 1941, p. 117-124; O. Floca, în Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 341-342; O. Floca,
în Materiale, I, 1953, p. 781-782; O. Floca - V. Vasiliev, în Sargetia, V, 1968, p.
121-152; O. Floca -' L. 1-Iărghitan, în Sargetia, VII, 1970, p. 43-52; 1\1. Macrea, Viaţa
în Dacia romană, Bucureşti, 1969, vezi indice; D. Frotase, Problema continuitătii în Dacia
în lumina arheologiei şi numismaticii, Bucureşti, 1966, p. 59; C. Petolescu, în Sargetia, IX,
1972, p. 43-49 ş.a.
18 Monumentele ulpiene au fost publicate în numeroase lucrări de specialitate care se
ocupă de arta provincială a Daciei romane, lucrări apărute fie în ţară, fie în străinătate.
Nu găsim necesar a le înşira acum, deoarece lista lor ar fi prea lungă, apoi am nedreptăţi.
poate, fără voie, pe unii autori.
19 CIL, III, 1443; C. Daicoviciu şi H. Daicoviciu. Ulpia Traiana (Sarmizegetusa roma11ă).
Bucureşti, 1962, p. 8~9 etc.
20 In muzeele noastre se păstrează reuşite statui de acest tip. Spre exemplificare, cităm
una, astăzi în Muzeul judeţean Hunedoara din Deva (vezi L. Ţeposu-David, în RomRuni,
p. 244, nr. G 83 = Civiltii, p. 237, nr. G 47 ).
21 CIL, III, 1413; K. Torma, în ArchKozl, I, 1863, p. 141; I. I. Russu, în Acta!llN.
I, 1964, p. 184; M. Macrea, op. cit., p. 355.
21 CIL, III, 7895;
G. Teglăs, în Hunyadvdrmegye tortinete, 1902, p. 113, fig. 189;
V. Christescu, Viaţa economică a Daciei romane (Contribuţii la o reconstituire istorică), Piteşti.
1929, p. 38, 46, 81, 91, 94; I. I. Russu, op. cit., p. 183; M. Macrea, op. cit., p. 307 şi 312.
23 CIL, III, 1365; V. Christescu, op. cit., p. 81-82, 93; I. I. Russu, op. cit., p. 183;
•
M. Macrea, op. cit., p. 312.
24 I. I. Russu, op. cit., p. 183- 185, nr. 1, fig. 1, cu bibliografia.
26 CIL, III, 1601 : V. Christescu, op. cit., p. 81-82, 91, 94; I. I. Russu, op. ,;ii., p.
184; M. Macrea, op. cit., p. 312.
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Statuie

executată

de Claudius Saturninus.
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Aceeaşi (detaliul inscripţiei).
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Ei nu sînt lucrătorii ce scot roca din cariere, ci artişii care finisează piatra necesară unor construcţii şi, în primul rînd, plăsmuiesc sculpturi 26 •
Dar o bună funcţionare a mai multor ateliere presupune o riguroasă organizare a lor, de unde n-ar fi exclusă posibilitatea ca meşterii lapicizi din Ulpia
Traian.a să fi fost asociaţi într-un collegium lapicidarum - asemănător celui de
la Micia 27 - este drept neatestat încă epigrafie sau arheologic aici.
Revenind cu discuţia la atelierele din aşezările vicinale care gravitau în jurul
centrului artistic sculptural dezvoltat în capitala Daciei, conchidem că produsele
lor constau din lucrări mai puţin pretenţioase din punct de vedere al măiestriei
tehnice, ca, de pildă, fasonarea la f'aţa locului a pieselor brute necesare construcţiilor, sarcofagelor ş.a. ori a unor monumente care lasă uneori de dorit sub aspectul calităţii.
Atestarea unui important centru artistic de sculptură în piatră la Ulpia
Traiana Sarmizegetusa (identificarea arheologică a unui atelier în incinta sanctuarelor dedicate zeităţilor vindecătoare Aesculap şi Hygea a fost, dealtfel, făcută)
vine să completeze cu date noi ce conturează fundamentat, fie pe baza săpături
lor de specialitate, fie prin analiza stilistică a monumentelor şi particularităţilor
inscripţiilor, imagi:nea unor ateliere sau centre de , pietrărie, cunoscute în Dacia,
cum ar fi cele din Napoca28, Potaissa29, Apulum30 , Micia31 , Porolissum32, Gherla33
şi CristeştiY,_

Materialul litic divers, folosit atît la construcţii, pavaje, confecţionarea decorului arhitectural, cit şi pentru inscripţii, monumente de tipuri diferite, pune
legitima întrebare de unde a fost el adus, unde s-a exploatat în antichitate.
în cercetarea acestei problematici ne-am bazat pe efectuarea unor analize
mineralogico-petrografice35 la un număr de 42 de piese. Prin compararea datelor
obţinute astfel (vezi lista din anexă) cu harta geologică a regiunii (fig. 14), putem
presupune cîteva zone posibile de exploatare a materiei prime în antichitate.
Marmura (calcar cristalin), material frecvent întîlnit la Sarmizegetusa, folosită în construcţii, dar mai ales la prelucrarea monumentelor scrise sau sculptate,
era extrasă din cariera de la Bucova36, lucru îndeobşte cunoscut. Cariera, aflată
în apropierea Sarmizegetusei, la circa 12 km vest, situată pe malul stîng al rîului
M. Macrea, op. cit., p. 312.
CIL, III, 1365; V. Christescu, op. cit., p. 82; A. Bodor, în OmD, p. 47; I. I. Russu,
op. cit., p. 183; M. Macrea, op. cit., p. 312.
28 A. Bodor, op. cit., p. 47; C. Pop, în ActaMN, V, 1968, p. 486-489.
29 Z. Milea- V. Feneşan, în RevMuz, III, 3, 1966, p. 267-268; I. Mitrofan, în ActaMN,
VI, 1969, p. 518-519 şi 522; I. ~litrofan-L. Ţeposu, în ActaMN, VII, 1970, p. 533534.
3 ° C. Pop şi colab., în Apulum, VII, 1, 1968, p. 419.
31 L. David-L: Mărghitan, op. cit., p. 130-131; L. Ţeposu-Marinescu, în i11u:::eul Naţional, I, Bucureşti, 1974, p. 21.
32 C. Pop şi colab., op. cit., p. 419.
33 L. Ţeposu-11Iarinescu, în Muzeul Naţional, I, Bucureşti, 1974, p. 20-21.
34 C. Pop şi colab., op. cit., p. 419.
35 Analiza mineralogico-petrografică a fost făcută de Conf. dr. I. Mureşan, şeful Catedrei de Geologie-Paleontologie a Facultăţii de Ştiinţe Naturale-Geografie din cadrul Universităţii „ Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, căruia îi exprimăm gratitudinea şi pe această cale.
30 M. J. Ackner, în ]CC, 1856, p. 7; C. Goos, în A VSL, XIII, 1876, p. 266; G. Teglăs, în Ungarische Revue, 1889, p. 261 ; V. Laţiu, Carierele de piatră din Transilvania şi
industria ceramică, Cluj, 1934, p. 4; G. Pîrvu, Carierele de piatră din R.P.R., Bucureşti, 1964,
p. 65; V. Wollmann, în Sargetia, X, 1973, p. 107.
28
27
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Bistra, a constituit o sursă de aprov1z10nare în antichitate nu numai pentru Ulpia
Traiana, ci şi pentru celelalte oraşe din Dacia intracarpatică 37 • Din cele 23 de
probe de marmură luate de noi, toate, fără excepţie, indică locul de exploatare
Bucova. Putem avea acum certitudinea - aceasta fiind şi intenţia analizelor privind materia primă respectivă că în antichitate cariera de la Ruşchiţa, cu
marmură calitativ superioară celei de Bucova, şi a cărei exploatare sistematică
a început în anul 1884, nu era cunoscută de romanr:s_
Numeroase monumente de la Sarmizegetusa sînt prelucrate din diferite gresii.
Acestea provin din cimentarea nisipurilor fine şi au o compoziţie mineralogică
diversă, clasificîndu-se în gresii silicoase, calcaroase, argiloase, feruginoas2, micacee, fosilifere etc. Rocă destul de dură, cu rezistenţa de rupere la compresiunea
de 300-2500 kgf/cm2, gresia se exploatează destul de uşor ca piatră brută sau
sem.iprelucrată. Ea apare în depozite sub formă de straturi sau lespezrm.
Acest material relativ simplu de lucrat şi destul de rezistent faţă de agenţii
atmosferici, a fost folosit din plin la Ulpia Traiana. Din gresie s-au modelat
altare, stele, edicule, lei apotropaici (probele nr. 24-25, 29 şi 33), fiind deci folosită în lucrări de artă, cu precădere cea funerară. în cantităţi deosebite a mni
fost întrebuinţată şi la construcţia pavajelor, placajelor pentru porţi, postamentelor de coloane şi coloanelor, pragurilor etc. (eşantioanele nr. 26-28, 30 şi 31).
Tot din acest material sînt şi paramenţii fasonaţi ai zidului de incintă ai oraşului
(proba nr. 32). Folosirea frecventă a gresiei, în special la construcţii, presupune
existenţa unei cariere bogate şi de lungă durată.
Formaţiunile de gresii sînt numeroase în
jurul Sarrrnizegetusei. Ele apar
într-un întins depozit între rîul Cerna şi Breazova, în partea de nord-vest a
depresiunii Haţegului. însă distanţa acestui depozit faţă de capitala Daciei este
prea mare pentru a presupune ca romanii să fi adus gresia de aici. Un zăcămînt
mai mic există în nordul Sarmizegetusei, la vest de satul Breazova. Dar cele mai
apropiate formaţiuni de gresii (depozite bogate, pe o adîncime între 3 şi 5 km
nord-sud, în straturi de 0,5-6 m şi prezentînd pe alocuri separaţiuni în lespezi)
se întinj începînd din vestul localităţii Băuţar pe o fîşie îngustă la miazăzi de
trecătoarea Porţile de Fier ale Transilvaniei. în sudul Sarmizegetusei pînă la est
de punctul Peşterati 0 • în acest depozit, undeva în jurul satului Hobiţa, cunoscut
pentru urmele romaneH descoperite acolo, la circa 2 km sud de metropolă, trebuie să fi existat cariera de exploatare a gresiei.
Tot în cantitate mare a fost folosit ca material de construcţie sau pentru monumente şi calcarul. Acesta este o rocă sedimentară de precipitaţie chimică, în
general monominerală, alcătuită din calcită şi alte minerale care îi dau culori
cli Cerite. Uneori conţine şi fosile. Rezistenţa de rupere la compresiune este de
200-2000 kgf/cm2 , fiind, astfel, mai puţin dur decît gresia" 2• Calcarul este, de
asemenea, mai uşor supus distrugerii la agenţii atmosferici, dar este mai lesne
de prelucrat şi mai frumos. Astfel, calcarul oolitic prin modelare şi şlefuire primeşte un aspect marmorean. Pentru aceste calităţi a fost folosit la faţada PalaV. Wollmann, în Sargetia, X, 1973, p. 113.
V. Laţiu, op. cit., p. 4 şi G. Pîrvu, op. cit., p. 66,
.cutii în antichitate, dar fftră dovezi concludente.
39 G. Pîrvu, op. cit., p. 15-16.
40 Harta geologică. 25 Deva.
41 O. Floca, în Materiale, I, 1953, p. 744 sqq.
n G. Pîrvu, op. cit., p. 17-18 şi 228-229.
37

38

afirmă că această carieră
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tului Augustalilor (eşantionul nr. 34), probabil la moI1IIlÎntul Aureliilor sau la
mausoleul din stînga văii Draşcovului. Cantitatea relativ redusă de monumente
de calcar existentă astăzi la Sarmizegetusa se explică prin folosirea lui la construcţii de către localnici, care de-a lungul vremurilor, prin ardere, l-au transformat în var.
Depozite de calcar în jurul Sarmizegetusei sînt mai puţin numeroase în comparaţie cu cele de gresie. Cel mai îndepărtat se află între Rîul Mare şi valea
Sibişelului, la est de Sarmizegetusa, care cu greu a putut fi exploatat în antichitate datorită distanţei. Un zăcămînt mare se găseşte în jurul localităţii Breazova,
la nord-est de Ulpia Traiana, unde sînt cunoscute vestigii romane43 • Descoperirea
aici a unui mormînt, placat cu marmură semiprelucrată (proba nr. 21), ne· face
să credem că în vechime calcarul de Breazova nu era întrebuinţat. Un alt depozit
din acest material, cunoscut şi astăzi, se găseşte La vest de Sarmizegetusa, în wna
Păucineşti-Zeicani. Exploatarea modernă se află în valea Iordăchel"", regiune în
care s-au făcut descoperiri de material roman (cărămizi şi ceramică). Probabil,
cariera antică se afla în aceeaşi zonă sau în apropiere.
Frecvent, în edificiile romane de la Ulpia Traiana apar ca material de construcţie formaţiunile de paragnais şi micaşist (eşantioanele nr. 35-36 şi respectiv
37-38). Acestea sînt roci metamorfice cu structură uniformă granob1astică a căror
culoare variază de la alb în dungi sau cu pete pînă la brun ori cenuşiu. Rezistenţa
de rupere la compresiune este foarte mare, de peste 2500 kgf/am2• Ele se folosesc
ca piatră brută, dar nu se pretează la prelucrare din cauza fisurării lor de-a
lungul stratificaţiei"5. Paragnaisurile şi micaşisturile, aflate şi în văile apelor, sînt
atît de obişnuite în construcţiile antice încît nu există îndoiala că erau exploatate
în cariere.
Formaţiunile de paragnais se găseau în apropiere, în partea de nord-vest
a localităţii romane, pe malul stîng al rîului Breazova. Sătenii presupun existenţa
unei cariere străvechi în punctul „Pîrîul Buhii", punct situat între Sarmizegetusa
şi construcţiile romane din Poiana Selei 46 • O altă formaţiune de paragnais apare
şi în sud-estul Rîului Mare, dar mult prea departe de capitală în comparaţie cu
primul zăcămînt.
Micaşistul provine din versanţii nordici ai Munţilor Retezat şi a fost probabil
exploatat în sudul localităţii Hobiţa" 7 •
O altă rocă folosită mai ales pentru sarcofage şi într-o oarecare măsură
pentru rîşniţe sau chiar sculpturi este andezitul de tip Uroiu (probele nr. 39-41).
Avînd o structură porfirică şi o textură poroasă, el aparţine familiei andezitelor
cu augit şi apare în două nuanţe (cenuşie şi roşcată). Cariera romană cunoscută
în regiune se afla pe versantul sudic şi estic al dealului Uroiu (în apropierea Simeriei). Un andezit asemănător s-a exploatat în antichitate şi în partea de nordvest a localităţii Deva, pe dealul Pietroasa"8 (analiza nr. 42).
Prin rezultatele obţinute în urma analizelor mineralogico-petrografice a unor
monumente, elemente de construcţie şi arhitectonice, rezultate comparate cu haita
geologică a regiunii, putem afirma că cerinţele edilitare şi artistice romane recla4

Sargetia, II, 1941, p. 40-41; I. Mitrofan, în ActaMN, XI, 1974, p. 41.
G. Pîrvu, op. cit., p. 228-229.
Idem, op. cit., p. 20.
Al. Ferenczi, în Dacia, I, 1924, p. 270 sq.
Harta geologică. 25 Deva.
V. Wollmann, în Sargetia, X, 1973, p. 111.

a O. Floca, în

44

46
46
47

48
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mau întrebuinţarea materialului litic cel mai apropiat, aflat la îndemînă în zonă 49 .
Excepţie face andezitul adus atît de la Uroiu, cit şi de la Pietroasa-,,Pîrîul Băilor".
Probabil, piesele provenite de acolo erau finisate în apropierea carierei şi abia
apoi aduse la Sarmizegetusa spre vinzare.
Presupunerile noastre privind localizarea carierelor vor putea fi controlate cu
prilejul unor periegheze în jurul Sarmizegetusei, organiL'Jate de colectivul arheologic
de aici, în următoarele campanii de săpături.
DORIN ALICU -
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ANEXĂ

LISTA

monumentelor pe care s-au
Nr. crt.

Denumirea monumentului

făcut

analize mineralogico-petrografice
Bibliografia

Localizarea

4

3

2

Structura

1

Inscripţie onorară

MuzlstTrans, inv. I. 604

2

Inscripţie votivă

MuzSarm, inv. 2056

CIL, III, 1454

ActaMN, XII, p. 159-

3

Inscripţie votivă

MuzSarm, inv. 158

O. Floca, Ghid, p. 68

4

Inscripţie onorară

MuzSarm, inv. 5

O. Floca, Ghid, p. 29

5

Inscripţie

For, inv. 524

Dacia, III - IV, p. 551

6

Inscripţie funerară

MuzlstTrans, inv. IN. 12

CIL, III, 1534

7

Inscripţie funerară

MuzSarm, inv. 2094

Sa,getia, I, p. 18

8

Stelă

MuzSarm, inv. 1064

O. Floca, Gl1id, p. 69

9

Placă

petrografică

5

Calcar cristalin

163

onorară

cu motiv „pelta"

MuzSarm, inv. 2093

Apulum, XIII, p. 677

10

Stelă anepigrafă

MuzSarm, inv. 2089

Vezi fig. 2

11

Altar ancpigraf

MuzSarm, inv. 2091

Vezi fig. 6

12

Placă funerară anepigrafă

MuzSarm, inv. 2090

Ap1dum, XIII, p. 213

13

Cippus anepigraf

MuzSarm, inv. 2092

Vezi fig. 3

14

Placă votivă

MuzlstTrans, inv. IV. 1977

Apulum, IX, p. 561

15

Statuie

MuzSarm, inv. 160

O. Floca, Gliid, p. 61-63

16

Relief votiv

MuzlstTrans, inv. 5561

Apulllm, IX, p. 559

17

Acrotcr,,

MuzlstTrans, inv. 5562

Sargetia, IX, p. 67-68

18

Capitel

Templul lui Liber Pater

votivă

19

Postament de altar imperial

20

Bloc de

21

Placă

susţinere

de mormînt

Palatul Augustalilor
Intrare în For, Palatul Augustalilor
Breazova, MuzSarm, inv.2095 Sa,getia, II, p. 40-41

22

Tesserae de mozaic

Clădirea

23

Aşchii

Atelierul de pietrărie, Templele lui Aesculap şi Hygea

24

Stelă

25

Perete

26

Bloc de zid

48

din cioplire
cu medalion
de aedicula

„

cu mozaic

MuzSarm, inv. 7
Draşcov,

O. Floca, Ghid, p. 70

MuzSarm, inv. 1491

Pronaos, Templul lui Liber
Pater

V. Christescu, op. cit., p. 36.
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3

2
Poarli:"1

Camera 'flozaurului, Palatul
Augustalilor

28

Pavaj

Camera Tezaurului, Palatul
Augustalilor

:!9

Stdfl cu medalion

:10

Bază

<le colo.-in,,

O. Floca, Ghid, p. 70

1-IuzSarm, inv. 1231

Bloc <le prag

Templele lui Aesculap şi Hy;.:ea

:12

Bloc <le zid

Zidul <le

33

I„eu funerar

Dra.şcov,

Capitel de pilastru adosat

Palatul Augustalilor

incintă

al

oraşului

(continuare)

5

Gn,sic micacce

Gresie silicoasfL

MuzSarm, inv 1492

35

Bloc <Ic zi<l

Cl[u.lirea cu mozaic

:l6

Bloc ,le zid (sec. IV)

Palatul Augustalilor

37

Pavaj

Curtea mare,

Bloc <le zid

Palatul Augustalilor

Coronament funerar

ANEXĂ

Cella, Templul lui LiberPater

:n

:19

V.

4

'17
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Clădirea

Gresie

C. Daicoviciu-li. Daicoviciu, Ulpia Traiana, fig. 22

fosiliferă

Calcar oolitic sarmaţian,
fosilifer, cu cerithium
Paragnais

cu mozaic

'.\lica.şist

:lluzlstTrans, in\". :IIIC. I~

J;DR, IV, p. 104- 105

Sar1:etia, 11, p. 30-32

40

Sarcofag

:\IuzSarm, inv. 5'12

41

Sarcofag

Uraşcov,

Rişniţ,,

Poiana Selci, :\JuzlstTrans,
im·. \'. 17389

:llica.şist

alterat

Andezit de Uroiu

).luzSarm, inv. '1096

STEINMETZWERKSTĂTTEN

Au<lczit <le Deva, ,,Piriul
Băilor''

IN ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA

(Zusammenfassung)
Das Thema des Artikels war durch den Fund einer quadratischen Steinplattform mit einer Seitenlănge von 4,75 m gegeben, die wăhrend der archăologischen
Ausgrabungskampagnen von 1973-1975 in Ulpia Traiana im Tempelbezirk des
Ăskulap und der Hygiaea aufgedeckt wurde und von der wir aufgrund der vielen,
auf ihr liegenden Marmorsplitter annehmen, daf3 sie der Boden einer Steinmetzwerkstatt war.
Gewif3 war dies nicht die einzige derartige Werkstătte der Stadt und zur
Unterstiitzung dieser Hypothese erorterten wir sechs inschriftlose, in Sarmizegetusa gefundene Statuen, die zum Verkauf in den Werkstătten der Stadt angefertigt
worden waren.
Eine genaue Untersuchung anderer Denkmăler aus Ulpia Traiana, insbesondere
der beschriebenen, seitlich in pelta mit stilisierten Adlerkopfen verzierten Steinplatten und der Grabstelen mit „Li.inette" - Stile, die in Dakien nur fiir das
Gebiet von Ulpia Traiana charakteristisch sind - filhrt uns zu der Behauptung,
daf3 hier eine richtige Bildhauerschule mit eigenem Arbeitsstil tătig war. -Obrigens sin'd
in der Hauptstadt des romischen Dakien und dem dazugehorigen Gebiet die
Namen von drei Steinmetzmeistern belegt, nămlich CLA(udius) SATVRNIN(us),
DIOGENES und M(arcus) COCCEIVS LVCIVS.
Da uns die Herkunft des Steinmaterials interessierte, das zur Herstellung
von Denkmălern und Bauten diente, fi.ihrten wir 42 mineralogisch-petrographische
Analysen durch.
Es stellte sich heraus, dal3 der in Sarmizegetusa verwendete Marmor nur
aus den Marmorbri.ichen von Bucova stammt, Das i.ibrige Material namlich Sandund Kalkstein, Paragneise und Glimmerschiefer wurde sămtlich in der Năhe der
Hauptstadt gebrochen. Der fi.ir Sarkophage und manchmal fi.ir Handmilhlen verwendete Andesit wurde aus Uroiu, einem in der Năhe von Simeria gelegenen
Steinbruch und aus Pietroasa - ,,Pîrîul Băilor" nahe bei Deva gebracht.
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