INTEGRAREA MONUMENTELOR DE LA ULP!rl TRAlANA
SARMlZEGETUSil IN CIRCUITUL TURISTIC ŞI MUZEISTIC

Capitala Daciei romane, Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa a fost localica atare pe teritoriul satului Grădişte, acum Sarmizegetusa, de umanistul
Johannes Mezerzius prin anul 1516. Distruse sistematic pînă la sfîrşitul sec. XIX,
ruinele ei au fost transformate de ţărani în carieră de piatră, iar marmura arsă
în cuptoare de var. Numeroase inscripţii, reliefuri, statui. sint transportate de aici
pentru a împodobi castele nobiliare, edificii publice sau particulare.
zată

la Deva o Societate de istorie şi arheologie a
să ia unele măsuri pentru salvarea ruinelor. Din materialele colecţionate de aici Societatea va pune bazele unui muzeu
de arheologie la Deva. Tot ea iniţiază primele săpături cu caracter sistematic
la Sarmizegetusa. dar rezultatele sînt puţin şi deficient publicate. De aceea, din
numeroasele săpături ale membrilor Societăţii, doar puţine au putut fi identificate
pe teren.
ln anul 1880 se

înfiinţează

districtului Hunedoara care va încerca

în anul Hl21 ruinele de la Sarmizegetusa

intră

în

atenţia

menteLor istorice pentru Transilvania, care la rîndul ei va

Comisiunii monucăuta

să

ferească

monumentele de distrugere 1•
Curînd după aceea, prin anul 1924, după ce localizează o serie de vechi
pe teritoriul Sarmizegetusei, C. Daicoviciu începe săpăturile ştiinţifice
şi sistematice la Ulpia Traiana. Sub conducerea sa sînt scoase la lumină între
anii 1924 şi 1936 două villae suburbanae, Palatul Augustalilor, o parte din for,
amfiteatrul, mausoleul Aureliilor2. Prin grandoarea lor două dintre monumentele
descoperite atunci au intrat în atenţia cercetătorilor şi au fost efectuate imediat
lucrări de consolidare; este vorba de Palatul Augustalilor şi amfiteatru 3 .
cercetări

Mausoleul Aureliilor nu a fost conservat, dar singurul mormînt de cără
midă descoperit în el este reconstruit în muzeu". Conservarea sa nu era oportună
atunci, deoarece se afla în afara arterelor de circulaţie, necesita măsu1i speciale
de conservare şi protejare a blocurilor din calcar din care era construit zidul său
şi era greu de asigurat supravegherea monumentului. Acoperit cu pămînt, mausoleul aşteaptă condiţiile favorabile pentru a fi redezvelit şi conservat.
1 C. Daicoviciu, Fouilles et recherches de Samizegetusa, în Dacia, I, 1924, p. 225-227,
232; Idem, Sarmizegetusa (Ulpia Traiana) în lumina săpăturilor, în ACMIT, IV, 1932- 1938,
p. 372-373.
2 C. Daicoviciu,
op. cit., în Dacia, I, 1924, p. 234-243; Idem, op. cit., în ACMIT,
IV, 1932- 1938, p. 372-405; Idem, Fouilles de Sarmizegetusa (1925-1928), în Dacia, IIIIV, 1927-1932, p. 518-540; C. Daicoviciu - O. Floca, Mausoleul Aureliilor de la Sarmizegetusa, în Sargetia, I, 1937, p. 1-23.
3 Em. Panaitescu, Probleme şi metode arheologice în Dacia Superior, în ACMIT, I, 19261928, p. X-XI; C. Daicoviciu, op. cit., în ACMIT, IV, 1932- 1938, p. 393.
4 C. Daicoviciu, op. cit., în ACMIT, IV, 1932-1938, p. 405.
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Incă din 1924 se pun la Sarmizegetusa, de către conducătorul săpăturilor,
bazele unui muzeu5, în care vor intra obiectele descoperite în timpul lucrărilor.
Este momentul în care Sarmizegetusa intră în circuitul muzeistic. Construirea
unui hotel aici, în anul 1937, aşezarea indicatoarelor spre monllilllentele descoperite, existenţa. unui custode al muzeului care avea obligaţia de a da explicaţii
vizitatorilor, apariţia unui ghid al muzeului6, marchează integrarea Ulpiei Traiane:
în circuitul turistic.
Despre cercetările efectuate după 1936 nu mai ştim nimic, nefiind publicate
în revistele de specialitate.
Săpăturile sînt reluate în 1973 sub conducerea lui H. Daicoviciu, din necesitatea delimitării cit mai exacte a zonei arheologice, în vederea sistematizării
comunei. Din acest motiv atenţia cercetătorilor de la Ulpia Traiana s-a axat nu
numai pe cele cîteva obiective centrale care vor fi discutate mai jos, ci şi pe
secţiuni-sondaje pentru delimitarea unor perimetre de construcţie. Astfel au fost
depistate locuinţe interesante care nu au fost cercetate integral, ci doar semnalate, ele urmînd a fi descoperite pe măsura sistematizării comunei, a construcţiei drumurilor de acces spre ele, pentru ca momentul descoperirii să fie urmat
imediat de conservarea lor.
In partea de est a amfitetrului au fost descoperite integral două obiective importante atît pentru arhitectura provincială a Imperiului roman, cit şi pentru
istoria propriu-zisă a metropolei. Este vorba de templele dedicate zeilor Liber

Pater

şi

Aesculap

şi

Hygea.

afectat de construcţia şoselei Haţeg-Caransebeş prin taluzade scurgere şi de o groapă rezultată în uI1llla exploatării pietrei de
construcţie, groapă care practic a desfiinţat trei ziduri şi o porţiune din treptele
care duceau la altar, este destul de bine conservat, existînd toate elementele
pentru întocmirea exactă a planului său.
Complexul dedicat lui Aesculap şi Hygea este mai slab conservat, suprafaţa.
respectivă fiind mult timp teren arabil. Din acest motiv s-au păstrat puţine elemente arhitectonice. Existenţa a mai multor faze de construcţie cronologice şi
paralele au pus probleme deosebite în interpretarea planului.
In partea de nord-vest a comunei, în stînga văii Draşcovului s-a dezvelit
un alt monument interesant, un mausoleu patrulater, relativ bine păstrat.
Conservarea şi restaurarea primelor două monumente a devenit necesară în
primul rînd pentru importanţa lor ştiinţifică. Amplasarea şoselei în apropierea
lor, distanţa redusă faţă de amfiteatru, permit transformarea templelor respective
imediat în obiective de interes muzeistic şi turistic. Depistarea în aceeaşi zonă
a încă două temple impresionante prin dimensiuni, templul lui Malagbel la
nord de Aesculap şi Hygea şi Diis şi Proserpina la vest de Liber Pater, temple care vor fi dezvelite cu prioritate în următorii ani, toate în ansamblu vor
crea un complex monumental dominat la nord de zidul cetăţii şi la vest de
amfiteatru.
Conservarea la suprafaţă a mausoleului patrulater cu zid din blocuri de
calcar, interesant prin descoperirea în el a trei morminte, dintre care unul cu
sarcofag de piatră şi două de cărămidă, a unui perete de aedicula scu1pţ,at, a
unui leu funerar, fragmente arhitectonice etc. nu este necesară din mai multe
Primul,

rea

parţial

şanţului

ii

8

Idem, op. cit., p. 374.
Idem, op. cit., p. 355.
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motive: în primul rînd, în momentul de faţă nu există un drum de acces spre
monument, iar distanţa faţă de muzeu este de cca. 2 km. Scoaterea din circuitul
agricol a terenului numai pentru mausoleu este deocamdată nerentabilă. De aceea.
monumentele alterabile, ca de exemplu peretele de aedicula, leul funerar, sarcofagul de piatră, două colonete, au fost transportate la muzeu şi adăpostite, mausoleul propriu-zis fiind acoperit cu pămînt. Conservarea lui şi restaurarea parţială va fi utilă în momentul cercetării necropolei vestice şi a transformării ei.
prin dezvelire totală şi conservare, în punct muzeistic şi turistic.
Fiecare obiectiv arheologic săpat pînă acum la Ulpia Traiana Sarmizegetusa
poate beneficia de denumirea de monument. Monumentele arheologice sînt definite ca „acele edificii sau ansambluri, care căzînd în ruină, din cauza vechimii,
neîngrijirii sau a unor cataclisme, au stat îngropate vreme îndelungată în pămînt
şi au fost descoperite prin săpături" 7 •
Beneficiind de această calitate, ele sînt cuprinse în patrimoniul cultural naţional al ţării, conform legii 63/1974, art. 2, b. Importanţa lor şi legea ne obligă
la conser-vare şi restaurare.
Problema conservării şi restaurării monumentelor a preocupat omenirea de
aproape două secole, perioadă în care au apărut teorii deseori contradictorii, referitoare la aceste acţiuni.
Prima jumătate a sec. al XIX-lea se caracterizează prin aşa-numita perioadă empirică. Este epoca consolidărilor, proptirilor, a adăugării de contraforţi.

Perioada a doua, corespunzătoare celei de a doua jumătăţi a sec. al XIX-lea
este străbătută de două tendinţe opuse: prima, iniţiată de Viollet le Duc, se
baza pe ideea unităţii de stil, deci, a intervenţiei categorice asupra monumentului, iar a doua, răspîndită de John Rusckin, interzicea orice intervenţie asupra
monumentului.
A treia etapă durează pînă după al doilea război mondial şi este tributară
principiului restaurării istorice, orientîndu-se spre stricta conservare a monumentului. Această etapă a fost prezentă la Sarmizegetusa prin consolidările cu ciment a ruinelor, imediat după descoperire.
Etapa a patra, etapa zilelor noastre, admite pe lingă restaurarea istorică,
completări care însă să nu modifice caracterul monumentului, respectînd întru
totul parametrii iniţiali ai construcţiei respective8.
Intervenţia asupra monumentului, completările, înlocuirile sau extirparea din
întreg a unor piese sculpturale supuse mai uşor distrugerilor şi adăpostirea lor au
constituit probleme discutate la Colocviul privind conservarea monumentelor de
piatră 9 de la Veneţia din 22-27 iunie 1970 sub egida UNESCO. G. de Angelis
d'Ossat, profesor la Facultatea de arhitectură a Universităţii din Roma, în referatul său intitulat Rolul arhitectului conservator în cooperarea ştiinţifică pentru protecţia şi conservarea monumentelor de piatră, precizează printre altele
că lucrările de consolidare nu trebuie să modifice aspectul superficial al blocurilor
de piatră, de asemenea subliniază caracterul excepţional şi limitat al înlocuirilor.
Pot fi înlocuite numai acele pietre care sînt complet degradate. Pentru înlocuirea lor se propun două soluţii: sau copii de foarte bună calitate, fie opere
Gh. Curinschi, Restaurarea monumentelor, Bucureşti, 1968, p. 15.
Gh. Curinschi, op. cit., p. 73-91.
8 Lucrările colocviului sînt prezentate de L. Vasilescu şi I. Istudor în Colocviul privind
conservarea monumentelor de piatră, în BMI, XL, 2, 1971, p. 74-79.
7

8
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de

sculptură

contemporană.

ţiază intervenţiile

Autorul propune apoi cîteva metode care evidencontemporane asupra monumentului. Aceste metode sînt:

I) Marcarea întregii suprafeţe noi, rezultate din restaurare.
2) Marcarea conturului inserţiei efectuate.
3) Combinarea celor două metode.
trebuie urmărită conservarea cit mai exactă a autenticităţii
monumentului rn, deziderate cuprinse în punctul 9 al „Cartei internaţio
nale asupra conservării şi restaurării monumentelor·" 11 : Restaurarea. este o operaţie ce trebuie să aibă îndeobşte un caracter excepţional. Ea are ca scop conservarea şi punerea în evidenţă a valorii estetice şi istorice a monumentului şi
se bazează pe respectul rămăşiţelor trecutului şi pe documentele autentice. Ea
se opreşte acolo unde începe ipoteza, dincolo de aceasta, orice lucrare de completare considerată indispensabilă va fi înţeleasă ca o compoziţie arhitectonică
şi va trebui să poarte pecetea epocii noastre.
înainte de a analiza fiecare monument de la Sarmizegetusa este necesar să
precizăm conţinutul a trei termeni folosiţi curent. dar nu întotdeauna în adevă
ratul lor sens. Sînt termeni care vizează monumentul după ce acesta este scos
la lumină de către arheologi, anume: conservare. restaurare, prezervare. Pentru
obiectele de muzeu. în literatura de specialitate doi dintre termeni, conservare
şi restaurare au fost precizaţi 1~. De asemenea. au fost precizaţi aceşti termeni şi
pentru monumente în general. Astfel: ,,Prin conservare se înţelege întregul şir de
măsuri care au drept obiectiv păstrarea monumentului în bună stare şi, ca o
consecinţă.
prelungirea existenţei sale... Trăsătura distinctivă a lucrărilor de
conservare este aceea că ele nu-şi propun modificarea aspectului monumentului,
păstrîndu-1 în forma în care a ajuns pînă în zilele noastre" 13 , iar „Prin restaurare
se înţeleg acele categorii de lucrări care înglobînd şi obiectivele conservării urmăresc să-l readucă (monumentul) fie la înfăţişarea iniţială, fie la o formă pe
care a căpătat-o în cursul uneia dintre etapele valoroase ale existenţei sale" H_
Dacă noţiunea de conservare corespunde ca sens pentru toate categoriile de
monumente din diferite epoci. pentru restaurarea monumentelor antice sînt necesare cîteva precizări.
În general. din punctul de vedere al stării de conservare iniţială, monumentele antichităţii romane de la noi pot fi clasificate în trei categorii:
în

şi

consecinţă,

vieţii

1) Monumente din care se

păstrează foarte puţin, incit este greu de stabilit
planul lor.
2) Monumente cu planul păstrat integral în structura cărora există elemente
bine conservate.
3) Monumente ale căror elemente constructive. arhitecturale şi decorative se
păstrează în cea mai mare parte pînă astăzi.

însuşi

Prima categorie de monumente este, în general, numai de interes ştiinţific,
arheologic. În această categorie intră îndeosebi aşezările rurale snu sezoniere,
Idem, op. cit., p. 76-77.
Grigore Ionescu, O nouă cartă internaţională privind conservarea şi restaurarea monumentelor istorice, în Monumente istorice. Studii şi lucrări de restaurare, 2, 1967, p. 9- 12.
12 I. Kor6di, Principiile şi problemele fundamentale ale restaurării obiectelor de muzeu,
în RevMuz, VI, 5, 1969, p. 425.
13 Gh. Curinschi, op. cit., p. 21.
14 Idem, op. cit., p. 22.
10
11
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castra aestiva.

Lucrările de conservare pentru acest tip de monumente presupun
m:::iri cheltuieli şi deocamdată nu sînt rentabile.
Pentru a doua categorie de monumente, conservarea se impune de la sine.
De cele mai multe ori însă se apelează la cel mai simplu şi rapid mod de conservare, adică acoperirea lor cu pămînt. Este soluţia cea mai potrivită, dacă nu
există fonduri pentru conservarea lor la suprafaţă. După conservare aceste monumente se pretează la acţiuni de restaurare, dar nu în limitele definiţiei expuse.
Unele monumente păstrează în componenţa lor elemente întregi sau parţial
distruse. Numai acestor elemente li se pot aplica lucrări de restaurare, redîndu-le
aspectul iniţial sau al unei perioade din viaţa lor. Această reîntregire trebuie
făcută cu multă atenţie, în aşa fel încît să nu distoneze cu înfăţişarea actuală a
monumentului, renunţîndu-se chiar la ea în cazul că devine inestetică în cadrul
complexului monumental. Intervenţia restauratorului într-un monument antic nu
presupune prin urimare restaurarea sa generală, ci restaurarea unuia sau a mai
multor elemente ale sale. Aşadar, se impune termenul de restaurare parţială
a monumentului, urmată conservării generale. Monumentele antice au suferit
în cursul existenţei lor diverse transformări, reconstituiri, adăugiri. Este util
atît pentru cercetători, cît şi pentru turişti, ca aceste elemente să fie evidenţiate
nu numai pe planuri, ci şi pe teren. Dacă fazele care s-au păstrat pot fi sesizate
prin încălecările de ziduri sau prin diferenţele de stil în construcţia zidurilor
pentru fazele desfiinţate parţial sau total nu mai există elemente vizibile la
suprafaţă. Aceste faze au fost stabilite doar arheologic. De aceea, pentru evidenţierea lor se pot aplica mai multe metode, dintre care cele mai utile sînt urnlă
toarele:

1) Marcarea traseului zidurilor desfiinţate cu stîlpi de lemn sau metal pe
întreg perimetrul monumentului, chiar şi în zonele unde zidurile vechi au fost
refolosite. Această metodă este recomandabilă pentru monumentele complexe cu
multe faze de construcţie.

2) Marcarea la suprafaţă doar a colţurilor şi pereţilor despărţitori ai fazei
prin zidirea unui rînd sau două de piatră. Metodă practică în cazul
unor monumente simple, cu puţine faze de construcţie.

dispărute,

In categoria a treia putem încadra deocamdată un singur monument, cel de
la Adamclisi, posibil de a fi restaurat integral.
Acţiunea

cu cea de restaurare este necesar să fie
de prezervare a monumentului. In primul rînd
trebuie asigurată existenţa monumentului împotriva agenţilor naturali: ploaia,
zăpada, praful, prin curăţirea zăpezii în timpul iernii de pe ziduri, prin curăţirea
drenajelor, prin acoperirea în timpul iernii a pavimentelor de mozaic sau cociopesto, prin impregnarea periodică a elementelor conservate în acest mod, prin
protejarea în ultimă instanţă a suprastructurilor de calcar sau a pavimentelor
cu acoperişu1i care însă să nu altereze estetica monumentului.
În procesul de prezervare trebuie urmărită apărarea monumentului şi împotriva acţiunii directe sau indirecte a omului. Dacă împotriva acţiunii directe
a omului se pot lua măsuri prin îngrădiri, pază, interzicerea categorică a accesului în interiorul monumentului sau pe ziduri, împotriva acţiunii indirecte a
vibraţiilor, a zgomotului, a poluării este mult mai greu de lu:::it măsuri. Aceste
vicii ale societăţii noastre contemporane alterează cel mai grav m:mumentele.
urmată

de o

de conservare

conjugată

acţiune permanentă
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ln unele ţări s-au luat măsuri, ca de exemplu interzicerea circulaţiei rutiere în
zona monumentelor 15 sau spălarea periodică a acestora.
Asupra importanţei istorice. şi turistice a monumentelor noastre antice nu
mai este necesar să atragem atenţia, dar ne putem exprima speranţa că Direcţia
monumentelor istorice în noua organizare va privi cu mai multă atenţie monumentele antice cele mai uşor supuse distrugerilor şi dispariţiei. Se ştie că un
monument antic neconservat la timp şi distrus este practic irecuperabil.

*
DMIA a realizat în 1964 Proiectul de ansamblu A 19/1964 pentru restaurarea
Complexului roman de la Sarmizegetusa: (1. Palatul Augustalilor şi Forul;
2. Amfiteatrul; 3. Mausoleul Aureliilor), avizat favorabil, cu condiţii, cu nr. 19
din 18. 07. 1964, în valoare de 4 200 OOO lei, proiect realizat de arh. E. Chefneaux.
Din acest proiect s-a realizat, începînd din 1965, conservarea şi restaurarea
parţială
a amfiteatrului şi au început lucrările de conservare a Palatului
A ugustal iI or.
AMFITEATRUL

Este cea mai monumentală construcţie descoperită la Ulpia Traiana. Secole
de-a rindul a fost transformat de săteni în carieră de piatră pentru cele mai
diverse construcţii din localitate. ln anul 1888 Societatea de istorie din Deva
va cumpăra terenul pentru a opri demolarea monumentului. Primele săpături
au fost efectuate între 1890-1893 de G. Teglas şi P. Kirâly16 • In anii 1934-1936
amfiteatrul este dezvelit în întregime, iar în 1937 ruinele sale sînt consolidate
cu ciment 17 .
Amfiteatrul de la Ulpia Traiana este o construcţie de formă eliptică, de
mărime mijlocie, 89X69 m. Zidul este de tip opus incertum, din piatră de riu,
pe alocuri piatră de stîncă şi cărămidă, iar intrările sînt în general marcate de
blocuri fasonate. In centrul arenei, sub nivelul ei, are o cameră cu bazin şi
canal de scurgere. Tribunele erau compartimentate, compartimentele dinspre arenă
fiind umplute cu pămînt bătut pentru a putea susţine băncile de piatră şi marmură, iar cele exterioare erau goale, fiind suporturi pentru bănci de lemn 18 •
ln cadrul proiectului de restaurare din 1964, valoarea devizului pentru amfiteatru se ridica la suma de 738 020 lei, sumă eşalonată pe ani pînă în 1972 inclusiv. Din păcate nu am reuşit să vedem proiectul de restaurare al amfiteatrului
şi mei raportul final. Din dările de seamă anuale rezultă că s-au făcut completări
de ziduri, plombe, săpături arheologice, lucrări de desfacere a porţiunilor de
zid desprinse şi alunecate, sprijiniri, rostuieli etc.
Astăzi amfiteatrul se prezintă ca un monument impresionant pentru vizitatori. Este de remarcat calitatea superioară a zidăriei şi rostuielilor, mascarea
aproape perfectă a copertinei de beton, aspectul natural al zidăriei conferit de
stratul de iarbă de pe ziduri, strat care are şi un rol protector.
11 Un exemplu concludent este tocmai interzicerea circulaţiei rutiere în
din ;'\iilano.
18 C. Daicoviciu, op. cit., în Dacia, I, 1924, p. 230.
17 C. Daicoviciu, op. cit., în ACMIT, IV, 1932-1938, p. 393.
11 Idem, op. cit., p. 395-401.
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Desigur, apar şi deficienţe in conservarea clădirii şi mai ales în prezentarea
ei. Astfel, sectoarele interioare ale tribunelor era necesar să fie umplute cu
pămînt bine bătut pentru a susţine băncile de piatră şi marmură. De asemenea,
umplerea compartimentelor exterioare cu pămînt şi plantarea de gazon ar da un
plus de grandoare monumentului. Inexistenţa unui sistem de drenaj a compartimentelor tribunelor, băltirea apei de ploaie şi a apei provenite din zăpezi, duce
la degradarea lor. Este inestetică şi îi răpeşte mult din autenticitate placa de
beton care încadrează bazinul central şi canalul de scurgere. Atît bazinul, cit
şi canalul, au rămas descoperite şi neprotejate de o balustradă, necesară pentru
a îndepărta pericolul de accidentare a vizitatorilor şi-n deosebi a copiilor. Nu
s-a creat nici panta necesară scurgerii apei din bazin, astfel încît permanent
în bazin există o peliculă de apă murdară, greu de drenat, atracţie permanentă
pentru turişti de a transforma bazinul într-o groapă de gunoi.
Cu· cheltuieli minime se poate ridica cu cîţiva centimetri nivelul bazinului,
se poate monta o balustradă în jurul său, se poate acoperi canalul cu lespezi de
piatră, pămînt şi iarbă, lăsîndu-se pentru vizitatori o casetă protejată cu o
balustradă.

Nu am înţeles de ·ce s-a renunţat la marcarea suprafeţelor de zidărie nou
rezultate în urma conservării. Citeva fotografii vechi sînt singurele dovezi ale
realităţii arheologice şi nu pot fi puse întotdeauna la dispoziţia turiştilor sau
cercetătorilor.

Fiind unicul amfiteatru descoperit integral şi conservat din Dacia şi unul
dintre cele mai frumoase amfiteatre provinciale este necesară o permanentă
grijă şi întreţinere atentă a monumentului.
TEMPLUL

ZEIŢEI

NEMESIS

Se pare că în cadrul aceluiaşi proiect referitor la amfiteatru s-a realizat şi
conservarea templului zeiţei Nemesis. Literatura arheologică referitoare la cercetările efectuate aici este lacunară. Construcţia a fost parţial dezvelită de G.
Teglas, P. Kiraly, G. Szinte, prin 1890. Rezultatele au fost publicate în L'Annuaire
de la Societe d'Histoire et d'Archeologie, Deva, 1891/2, p. 119, 1893/6, p. 37.
In 1938 C. Daicoviciu scria: ,,Lingă amfiteatru, în apropierea porţii principale de răsărit se văd ruinele unei construcţii considerate de obicei ca templu
al zeiţei Nemesis" 19. Planul acestei construcţii apare în pl. III a lucrării citate
alături de amfiteatru, fără a fi haşurată. Prin urmare, în perioada de cercetare
a amfiteatrului nu s-au făcut cercetări la templul zeiţei Nemesis, s-a realizat
numai o curăţire a ruinei după cum rezultă din fotografii (fig. 1). Nu avem
cunoştinţă nici de cercetări ulterioare, pînă în 1962, întrucît planul dat de C.
Daicoviciu în 1938 corespunde cu planul care apare în lucrarea editată în 1962
de către C. Daicoviciu şi H. Daicoviciu, referitoare la Ulpia Traiana Sarmizegetusa'JJ.J_

Prin urmare, s-au restaurat şi conservat (fig, 2) ruinele descoperite de G.
Teglas, fără a fi definitivată săpătura şi fără a se stabili cu exactitate planul
acestei construcţii. Planul actual este greu comparabil cu al unui templu. Stratigrafia orizontală, fazele de construcţie, nu mai pot fi lămurite, delimitate acum,
19

Idem, p. 403.

zo C. Daicoviciu şi H. Daicoviciu,

1962, pl. IV.

Ulpia Traiana (Sarmizegetusa
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întrucît s-au făcut rezidiri, rostuieli, iar zidurile desfiinţate în antichitate, resturile lor, ziduri aflate sub nivelul solului actual, nu au fost scoase în evidenţă.
Se pare că a lipsit cu desăvîrşire săpătura arheologică în timpul restaurării.
Desigur, pentru ştiinţă este o pierdere parţial recuperabilă, în sensul că se
pot face încă săpături pentru determinarea planului şi poate a fazelor. De nerecunoscut vor rămîne însă în porţiunile restaurate intrările, nivelul antic, ce şi
cît a fost adăugat în timpul conservării.
PALATUL AUGUSTALILOR

ŞI

FORUL

Săpăturile la Palatul Augustalilor şi la For au început în 1924 şi au continuat pînă în 1928, cu excepţia anului 1926.
Palatul Augustalilor, identificat ca atare de C. Daicoviciu21 , a fost construit
la jumătatea secolului II după un plan unitar, simetric, de formă patrulateră,
orientat S-N. Edificiul acoperă o suprafaţă de 5 525 m 2, avînd dimensiunile
de 85 X 65 m. Fiind o construcţie unitară, tipul de zid este acelaşi opus inceTtUm
pentru feţele interioare şi exterioare şi opus caementicium între feţele zidului.
Spre deosebire de amfiteatru, aici nu s-a folosit piatra de rîu, ci numai piatră
de tuf calcaros, cărămidă şi marmură pentru pilaştri şi arcuri. Acoperişul era
din ţiglă 22 •
Forul se compune din două părţi. Prima, mai îngustă, mărginită spre nord
de o latură a Pal,atului Augustalilor, era acoperită cu ţiglă, iar în centru se
observă încă bazele unor coloane care susţineau acoperişul. Partea a doua, de
dimensiuni mai mari, era în aer liber şi pavată cu lespezi de gresie. Forul a
fost doar parţial săpat. Zidul său este construit în tehnica opus incertum din
piatră de rîu 23 •
Datorită, în bună parte măsurilor luate de C. Daicoviciu, pentru conservarea
monumentului, în 1937, concretizate prin betonarea unor ziduri, realizarea de
acoperişuri, amenajarea unor drenaje, îngrădirea monumentului, Palatul Augustalilor a rămas permanent un punct de atracţie pentru specialişti şi vizitatori.
In toamna anului 1973 DMIA a început aici lucrările de conservare şi amenajare a monumentului, acţiune primită cu satisfacţie atît de specialişti, cît şi de
organele locale. Cităm din proiectul de restaurare şi amenajare a Palatului
Augustalilor:

Situaţia actuală

a monumentului

Palatul Augustalilor, pentru care s-a elaborat prezentul proiect de execuţie
(PEI), care prevede lucrările de protejare, conservare şi consolidare urgente, a
fost decopertat numai parţial. Lucrările de protecţie provizorie executate din
lemn sînt deteriorate. Pietrele sculptate, zidurile, pavimentele de piatră sau
cărămizi, bolţile celor două cisterne pentru apă, ş.a. se distrug, fiind expuse
intemperiilor. Piesele provenite din această construcţie monumentală sînt răspîn
dite în localităţile din împrejurimile Sarmizegetusei. Sepele de mortar de ciment
executate deasupra zidurilor de piatră s-au degradat. Pe unele porţiuni zidurile
s-au surpat. Scurgerea apelor pluviale nu este al;i.gurată.
21
22
23

'
C. Daicoviciu, op. cit., în Dacia, III-IV, 1927- -1932, p. ~19-521.
Idem, p. 522- 523.
1
Idem, p. 538 - 540.
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Prevederile proiectului

Proiectul actual, în faza STE, dezvoltă propunerile temei de proiectare, lucrările propuse limitîndu-se la un singur obiectiv: Palatul Augustalilor.
Se prevăd următoarele lucrări mai importante:
a) săpături pentru cercetări şi decopertări;
b) ridicarea topografică a terenului;
c) construcţii provizorii de protecţie;
d) identificarea şi readucerea pieselor răspîndite în împrejurimi, in vederea
unor anastiloze parţiale 8au a expunerii lor muzeistice;
e) relevarea pieselor de arhitectură şi a celor de sculptură;
f) consolidări (completări de zidărie, plombe, subzidiri, injectări, rostuieli,
copertine din beton armat);
g) refacerea bolţilor cisternelor;
h) izolaţii hidrofuge;
i) construcţii definitive de protecţie;
j) anastiloza unei trave a faţadei (în caz.ul cînd piesele descoperite vor face
posibilă o reconstituire ştiinţifică);
k) transporturi de pămînt;
1) amenajarea terenului (alei de acces, spaţii verzi, împrejmuiri);
m) drenaje;
n) instalaţia electrică exterioară.
ŞEF PROIECT,
arh. E. CHEFNEUX.

Din motive rămase necunoscute pentru noi, lucrările începute aici în 1973
au fost întrerupte. Cele cîteva săptămîni de activitate a restauratorilor au reuşit
să schimbe, din păcate, în rău aspectul monumentului şi să expună distrugerii
grăbite unele părţi esenţiale din edificiu 2".
Prin decopertarea stratului protector de pămînt şi iarbă de deasupra zidurilor şi bolţilor cisternelor s-a grăbit ruinarea lor (fig. 3). Prin golirea cisternelor de pămînt, moloz şi dărîmătură, s-a scos la iveală un strat de tencuială
antică, expusă acum intemperiilor. Materialul de construcţie rămas, piatră, nisip.
împrăştiat în curtea monumentului nu afectează numai din
punct de vedere
estetic (fig. 4), dar răneşte părţi sensibile, ca de exemplu pilaştri, monumente
sculpturale sau chiar fragmente de inscripţii (fig. 3, marcate de săgeată). Ideea
salutară de a separa blocurile ornamentale de cele simple şi adăpostirea lor
s~a concretizat prin realizarea a două şiruri de blocuri lungi, paralele cu zidul
despărţitor al curţilor palatului, dind impresia falsă de fapt, de ziduri monumentale antice, iar blocurile ornamentate, în parte încă amestecate printre celelalte, au răm:1s în continuare neadăpostite (fig. 5). Acţiunea intemperiilor asupra
monumentelor este necruţătoare (vezi fig. 6-7).
Este necesară o cit mai grabnică revenire asupra hotărîrii de întrerupere a
lucrărilor, pentru a transforma din nou Palatul Augustalilor într-un monument
vizitabil, pentru a opri distrugerea vizibilă şi rapidă a cisternelor, pentru a se
înlătura zidurile false nou create, pentru a se elibera de sub moloz şi piatră
pilaştrii şi bazele lor, pentru a se realiza minunatul proiect de restaurare şi
ronservare a acestui imens complex arheologic.
24

România

pitorească,

8, 1975, p. 13.
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Pentru :monumentele descoperite în anii 1973-1975, devizele de restaurare
au fost făcute de un grup de specialişti arheologi, tehnicieni, ingineri, maiştri şi
s-a încercat să se prevadă, cit mai exact, aspectele dificile ale acestor lucrări
încă din faza de deviz.
TEMPLUL ZEULUI LIBER PATER

Templul a fost descoperit printr-o secţiune de control în 1973 şi a fost dezvelit complet în 1974. De formă patrulateră, avînd dimensiunile de 27,60X20,20 m,
aflat în imediata apropiere a şoselei naţionale, păstrat relativ bine, monumentul
se preta la conservare şi chiar la restaurarea unora din părţile sale. Pronaosul
era marcat de blocuri mari de calcar şi gresie, cu acoperişul susţinut de două
coloane. Intrarea largă de 3 m era pavată cu plăci de marmură, din care s-a
păstrat fragmentar una. Cella era delimitată de coloane de gresie din care au
mai ajuns pînă la noi o coloană întreagă, dar fisurată, şi jumătatea superioară
a alteia. Spre altar se urca pe trepte, şi ele probabil placate cu marmură sau
gresie. Pe prima treaptă se aflau bazele de marmură a unor coloane şi s-a
găsit şi un fragment din coloană. În spatele altarului central se aflau trei cubicule. în cubiculul de vest s-a găsit baza unui mic altar de cărămidă şi două
şiruri paralele din acelaşi material în faţa uneia dintre intrări. Cubicului de est, o
parte din treptele altarului central, o parte din fundamentul cellei, au fost desfiinţate
în epoca modernă de o imensă groapă, fiind transformate într-o carieră de
piatră (fig. 8). De asemenea, colţul cubiculului de vest a fost distrus prin taluzarea şanţului şoselei naţionale.
Din aceste motive, conservarea şi restaurarea acestui templu a implicat mari
lucrări de zidărie, realizate în cea mai mare parte în anul 1974. In anul 1975
s-a terminat zidăria şi s-au aşezat copertinele necesare apărării zidurilor din
beton armat, mascate de un rind de piatră, pentru a da un aspect natural ruinei.
înlocuiri nu s-au făcut decît în două cazuri. La şirul de cărămizi au fost înlocuite cele sparte şi la primul rînd de trepte două blocuri laterale mult prea
deteriorate. Una din problemele dificile a fost ridicarea celor trei coloane, dintre
care două parţial turnate în beton. Datorită vibraţiei provocată de circulaţia pe
şosea, au fost necesare fundaţii de cca. 1,2 m adîncime, din beton, fundaţii care
au depăşit fundamentul zidurilor de susţinere a coloanelor. Legătura dintre coloane şi baze s-a făcut prin intermediul unor bare de metal. Degajarea completă a monumentului, una din prevederile proiectului de deviz, s-a făcut prin
săparea unei fîşii de 3 m lateral şi 6 m lăţime în faţa intrării, la nivelul de
călcare antic (fig. 9). Drenajele, rigolele de scurgere, rostuielile, umpluturile de
pămînt au fost alte prevederi din proiectul de deviz realizate.
Devizul total de lucrări a însumat cifra de 49 711 lei, din care s-au cheltuit,
în 1974, 18 289 lei.
TEMPLUL ZEILOR AESCULAP

ŞI

HYGEA

Lucrările de cercetare au început aici în anul 1973, fiind continuate şi în
1974. S-a descoperit o imensă incintă sacerdotală cu mai multe clădiri, temple
sau fana, camere adiacente, fîntîni, cu mai multe faze de construcţie, din care
au rezultat încălecări de ziduri, ziduri desfiinţate, suprapuneri etc. Fazele de
construcţie sînt pe larg discutate în raportul de săpături aflat în pregătire.
Cele două fîntîni aflate în 1973 au necesitat urgente măsuri de restaurare,
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întrucît erau în pericol de prăbuşire după golire. De asemenea, au fost necesare
măsuri de protejare imediate la unul din temple, unde zidurile foarte subţiri,
cca. 0,40 m şi pavimentul de cociopesto al altarului nu ar fi rezistat intemperiilor. Astfel s-a construit un acoperiş cu suprafaţa de 100 m 2• Datorită acestui
acoperiş în acest an, cînd au început lucrările de conservare a templului, micul
fanum poate fi conservat în cele mai bune condiţii şi cu minimum de cheltuieli.
După conservare, acoperişul îşi pierde utilitatea şi poate fi folosit în prertejarea noilor monumente descoperite, de exemplu a camerelor cu hypocaustum
şi mozaic, descoperite în anul 1975 lîngă amfiteatru. Deoarece au trecut peste
doi ani de la descoperire şi datorită faptului că zona unde este amplasat templul
a fost mult timp teren agricol, zidurile sînt slabe, unele sînt deplasate, încît, de
multe ori, a fost necesară demolarea lor pînă în temelie şi reconstruirea lor.
De fiecare dată s-a păstrat un martor pentru a nu depăşi înălţimea originală.
în proiectul de deviz s-a prevăzut golirea incintei de pămînt şi a unei fişii de
3 m în afara zidurilor, pentru a scoate în evidenţă întregul complex. O problemă
deosebită o constituie marcarea zidurilor desfiinţate şi a fazelor. Pentru marcarea zidurilor desfiinţate se pot folosi două metode: prima, prin jalonarea lor
cu stîlpi metalici şi a doua, prin marcarea colţurilor şi a despărţiturilor cu un
rînd sau două de piatră. Prin îmbinarea celor două metode se poate obţine un
aspect estetic deosebit.
Valoarea totală a devizului s-a ridicat la suma de 182 OOO lei.
în general, înălţimea zidurilor de la nivelul solului este şi va fi şi după
conservare redusă, de aceea va fi necesară o permanentă întreţinere a aspectului
ruinei, prin cosirea periodică, la intervale scurte, a incintei templului. Amplasarea
aleelor de vizitare va fi posibilă numai după dezvelireâ. completă la nivelul
antic al curţii templelor.
Toate aceste monumente, precum şi cele care vor fi săpate în următorii ani,
pentru securitatea lor necesită o curte, o împrejmuire. Cităm din memoriul
proiectului de deviz al acestei împrejmuiri:
întrucît s-au observat distrugeri intenţionate, ca de exemplu martelarea unei
baze de coloană de marimură din templul zeului Liber Pater (vezi „România
Pitorească", nr. 8/1975, pag. 12), distrugerea unui postament de poartă în interiorul amfiteatrului sau distrugeri neintenţionate de către turişti şi animale prin
slăbirea zidurilor şi prăbuşirea lor, a padimentelor cu sau fără mozaic, distrugerea spaţiilor arheologice de către vite, murdărirea zonei arheologice cu resturi
alimentare de către turişti, am întocmit prezentul memoriu şi proiect de deviz.
Luînd în considerare cele arătate mai sus, importanţa monument~lor, necesitatea întreţinerii lor permanente, propunem realizarea unei îngrădiri a monumentelor şi relevăm necesitatea unui post de supraveghere pentru paza şi întreţinerea lor, prin aceasta asigurîndu-se în afară de securitatea monumentelor şi
buna lor întreţinere, vizitarea lor în mod civilizat, organizat şi instructiv.
ln acest context, accesul în zona arheologică s-ar face pe baza biletelor de
intrare, fiind posibilă astfel amortizarea în scurt timp a cheltuielilor de construcţie a gardului împrejmuitor.
Pentru aceasta propunem două variante de îngrădire:
Varianta I: presupune 1 018 m.l. gard, una poartă mare şi una poartă
mică, conform devizului, în sumă totală de 84 OOO lei.
Varianta II: presupune îngrădirea aproape a fiecărui monument şi însuhttps://biblioteca-digitala.ro
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un total de gard de 990 m.l., trei porţi mari şi trei porţi mici, care
suma totală la 84 328 lei.
Ne pronunţăm pentru prima variantă (fig. 10), din următoarele motive:
1. presupun2 un singur post de supraveghetor;
2. cuprinde şi monumentele identificate şi încă nesăpate;
3. creează un spaţiu arheologic unitar, cu posibilităţi excelente de vizitare;
4. p2rmite amenajarea unui parc cu alei de acces;
5. pennite transformarea unora din monumente în spaţii muzeale sezoniere
prin expunerea sub supraveghere a obiectelor provenite de la aceste obiective.
care în prezent sînt depozitate la muzeu;
6. realizează în mai mare măsură un beneficiu muzeului;
7. prin ghidarea grupurilor în interiorul rezervaţiei se realizează un beneficiu şi din punct de vedere instructiv-educativ.
Săpăturile din acest an au dat la iveală o interesantă clădire cu mozaic bicolor, cu hypocaustum, cu tencuiala zidurilor păstrată pe alocuri, cu bazine şi
canale de scurgere. Problemele legate de conservarea şi protejarea acestei clădiri
vor fi subiectul altei lucrări.
în următorii ani vor fi săpate cu prioritate alte două sau trei clădiri aflate
în zona amfiteatrului, clădiri care intră în interiorul împrejmuirii.
Templul zeului oriental Malagbel, aflat momentan în afara împrejmuirii, la
cca. 100 m sud de templul zeilor Aesculap şi Hygea, templu ale cărui ruine se
observă printre brazde, supuse necontenit degradării, şi care se va înscrie perfect în complexul arheologic nou creat, intră de asemenea în planul de săpături.
Împrejmuirea lui se va face prin rabatarea laturii sudice a gardului spre vest
şi prin prelungirea laturii de sud-vest cu un minimum de cheltuieli.
Prin construirea unui motel la Sarmizegetusa, proiectat pentru următorii
ani, cabana turistică aflată în centrul monumentelor îşi va pierde rolul ei comercial şi va fi probabil desfiinţată. Se va crea astfel posibilitatea de a închide
latura nordică a împrejmuirii pe direcţia şoselei şi a dezvelirii ruinelor vizibile
în drumul de ţară şi parcarea de lingă cabană.
In faza următoare a lucrărilor pot fi identificate şi descoperite drumurile
antice care legau clădirile între ele, precum şi drumul spre cetate. In funcţie
de drumuri se pot amenaja aleile permanente de vizitare, se poate amenaja un
adevărat parc arheologic.
Clădirea actualei cabane poate deveni un mic muzeu de sezon, muzeu în
care vor fi expuse cele mai recente piese descoperite sau expoziţii cu o anumită
ridică

tematică arheologică.

Prin protejare, conservare şi restaurare, clădirile antice scoase la lumină
de arheologi în această zonă, clădiri care formează un adevărat cartier al orflşului antic, sînt puse la dispoziţia specialiştilor şi vizitatorilor. Este necesară
însă o atentă şi permanentă întreţinere a monumentelor supuse inevitabil atît
intemperiilor, cît şi acţiunii mai mult sau mai puţin intenţionate a vizitatorului
turist 25 •
DORIN ALICU
26 Mulţumim pentru ajutorul dat în efectuarea lucrărilor de conservare tov.
preşedintele Comitetului de Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Hunedoara,

P. Stoican,
V. Zgîrcea,
primarul comunei Sarmizegetusa, I. Kor6di, cercetător principal la Muzeul de istorie al Transilvaniei I. Jurj, tehnician cu probleme de sistematizare, Dragotescu Ioan, Ion Munteanu,
maiştrii zidari, şi tuturor cetăţenilor care prin activitatea lor au realizat aceste lucrări.

https://biblioteca-digitala.ro

INTEGRAREA MONUMENTELOR

Fig. 1 -

153

su s: Ruinele templului zeiţei Ncmesis, în 1936; jos: Ac elaşi t emplu , în 1937.
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Templul
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Cisternele de la Palatul Augustalilor lipsite de
stratul protector.

'fi''

Fig. 4 -

Intrarea spre for

barată

de materia de
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Fig. 5 -

sus : Curtea

mică

a palatului, înainte de aranj area blocurilor; jos : Zid fals realizat
prin aranjarea blocurilor.
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sus : Capitel de pilastru adăpostit; jos : Capitel de
pilastru în aer liber.
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Fig. 7 -

sus :

Stel ă funerară

din amfiteatru, înainte de 1937 ; jos :
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Fig. 8

Porţiune desfiinţ at ă

în epoca modern ă prin exploatarea pietrei la templul zeului Liber P at er .

Fig. 9 - · Templui lui Liber Pater conservat.
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DIE EINBEZIEHUNG DER DENKMĂLER VON ULPIA TRAIANA
IN DEN TURISTISCHEN UND MUSEALEN KREISLAUF

SARMIZEGETUSA

(Zusammenfassung)
Die Hauptstadt des romischen Daziens, Ulpia Traiana Sarmizegetusa wurde
als solche um 1516 lokalisiert. Jahrhundertelang wurden ihre Ruinen als Steinbruch von der umgebenden Dorfbevolkerung beni.itzt. Den von Prof. Constantin
Daicoviciu in 1924 begonnenen systernatischen Ausgrabungen folgte schon darnals
die Sicherstellung der wichtigsten freigelegten Anlagen und zwar des Arnphitheateris und des Palastes der Augustalen.
Die unter der Leitung von Hadrian Daicoviciu in 1973 eingeleiteten neuen
Ausgrabungen forderten drei andere interessante Bauwerke ans Tageslicht: die
Ternpeln von Aesculap und Hygea, von Liber Pater und eine Wohnung mit
Mosaik.
Die technischen Fragen ihrer Konservierung sowie Grundproblerne der
Restaurierung archăologischer Denkrnăler sind das Thema der vorliegenden
Arbeit.
Gernăss der Internationalen Charta fur Denkmalschutz und Restaurierung
habe ich den Begriff der teilweisen Restaurierung eingefilhrt, als den passendsten
filr die antiken Denkrnăler Daziens.
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