EDIFICII DE CULT
LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA
(I)
Vestigiile capitalei Daciei romane se află în sud-vestul Tării Haţegului,
pe locul actualei comune Sarmizegetusa {jud. Hunedoara), la 17 km spre
vest de oraşul Haţeg şi la 8 km spre est de Porţile de Fier ale Transilvaniei
(probabil amica Tapae1 ), trecătoare care uneşte Transilvania propriu-zisă cu
Banatul.
In acest punct din Ţara Haţegului nu există urme arheologice dacice.
Cele clintii ,·esti,gii romane datează, după cît se pare, din anul 102 e.n.,
cînd Traian, după •încheierea păcii cu Decebal în urma ,primului război dacic,
a lăsat acolo o legiune 2 , ,probabil legiunea a IV-a Flavia Felix 3 , care şi-a
ridicat un castru cu val de pămînt 4 • Ca oraş, Ulpia Traiana SarmizegeUJtsa
se ,naşte după cucerirea Daciei şi transformarea ei În provincie, între 108-1 lC;
o inscripţie păstrează amintirea întemeierii ei de că,tre primul guvernator al
Daciei, D. Terentius Scaurianus5 , sub numele de colonia Dacica. Acest nume
este dezvoltat în 118 e.n. de Hadrianus în colonia Vipia Traiana Augusta
Dacica Sarmizegetusa6 • Ultimul epitet, care nu era altceva dedt numele cetăţii de ~un a lui Decebal', simbolizează politica promovată de noul ,împărat fată de popoarele supuse: o pofoică de reconciliere şi de integrare
mai str'În'Să în viaţa provinciilor. Tocmai apelativul dacic, care deosebea
colonia c!acică de alte oraşe din Imperiu punînd numele lui Traian, sf.îrşeşte
prin
se impune şi în majoritatea inscripţiilor oraşul este numit colonia
Sarmizegetusa 8 .
·
Din chiar momentul întemeierii sale, Sarmizegetusa devine centrul politic
al ,provinciei, reşedinţa guvernatorului consular al acesteia. Ea nu-şi pierde
această cali-tate nici atunci dnd, după reorganizarea Daciei efectuată de
Hadrianus fa 118/1199 , Dacia Superioară, pe teritoriul căreia se afla Sarmizegetusa, este guvernată de un legatus Augusti de rang pretorian, comandantul legiunii a XIII-a Gemina de la Apulum, şi îl păstrează, desigur,
după ce, printr-o nouă reorganizare {168/169), Marcus Aurelius reuneşte
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Cas.~ius Dio, L)GVII, IC şi LXVIII. 8; Iordanes, Getica, 74.
Ca'ISius Dio, LXVIII. 9; C Dairovi.ciu, La Tranryb.1ariie dam l'antiquite, Boc.arest,
19-45, p. 86-87; H. Daicov:ciu, fo fo memoriam Comta,uini Daicoviciu, Cluj, 1974, p.
11l-116; D. Ali.cu, În Potaina, II, 1980, p. 2.l-27.
1 Ve7.i I. Glodariu, fo ActaMN, III.
1966, p. 4.\1; D. Protase, în ActaMN, IV,
19f,7, p. 64.
4 D. Alicu, op. cit., ,p. 25-26.
5 CIL Ill H43; N. Gostar, în Apulum, IX, 1971, p. 309-310.
8 CIL Ul 1445; H. Daicoviciu, în Tibircus, III, 1974, p. 101-104.
1 -Ptolerncu, III, 8, 4.
8 Pentru întreaga istorie şi viaţă a Sannizegetusci rom;ţne vezi C. Dairnviciu, m RE.
Suppl. XIV, 1974, 610-655.
i Vezi C. Petolescu, În Revista de Istorie, }2, 2, 1979, p. ];67-270.
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iaraş1 cele trei provincii dacice (numite acum Apulensis, Porolissensis şi
Malvensis) sub comanda unică a unui legatus Augusti pro praetore Dacia.rum
trium de rang oonsula.r 10 • Primatul Sarmizegetusei în raport icu celelalte oraşe
ale provinciei este ex.primat fără echivoc de epitetul metropolis ,pe care-l
ctobîndeşte •sub Severus Alexander; aici se Întruneşte periodic şi ccmcilium
Daciarum trium, creat de acelaşi împărat şi ,prezidat de marele preot al
cultului imperial (sacerdos arae Augusti, coronatus Daciairum trium) 11 • Altarul provincial al ac~tui cult se găsea la Sarmizegetusa, în curtea cea mare
a Pal.atului Augustali:lor 12 .
Fără .a atinge importanţa e~onomică a unui oraş ca Apulum, Sarmizegetusa a fost, totuşi, un centru de producţie meşteşugărească. Cercetări .aFheologice recente au Început să pună în evidenţă un adevărat cartier meşteşu
găresc, situat În afara zidurilor de apărare ale oraşului. Capitala avea şi
un va9t teritoriu rural, ,În care se dezvoltau aşezări (pagi) ca Aquae 13 , MiciaU
şi, pare-se, Tihi,scum 15 •
Colonia Ul.pia Trai.ana Augusta Dacica Sarmizegetusa a cunoscut o rapidă dezvoltare în prima jumătate de secol după ,întemeierea provinciei
traiane. Oraşul, ca şi întreaga provincie, a avut însă mult de suferit de pe
urma războaielor marcomanice (166-180). In a.nul 170, duşmanii au pă
truns în Dacia, provooînd numeroase distrugeri. Ei au ajuns pînă sub zidurile Sarmizegetusei incendiind ecli.ficiile aflate extra muiros, după cum rpăr
turisesc atî t descoperirile arheologice, cît şi o inscripţie ridicată de L. A,puleins Marcus, decurion şi quaestor al coloniei 16 • De altminteri, încă de r;nai
demult se cunoştea o inscripţie 17 care a fost pusă în legătură cu in v~zia
marcomanilor 18 şi ,pe care capitala Daciei o ,Închinase lui Marcus At1relius
drept mulţUmire că o salvase dintr-un grav pericol.
Foarte curînd, probabil în epoca Severilor, edificiile distruse vor :fi reconstruite şi chiar amplificate. Pentru Sarmizegetusa epoca Severilor· ,a.• ,Însemna•t o nouă ,perioadă de strălucită dezvoltare.
Retragerea aureliană (271 e.n.) a ,pus, fireşte, capăt rolului de capi•tală
provincială pe care Sarmizegetusa îl jucase timp de mai bine de un veac şi
jumătate, dar nu şi vieţii romane din această aşezare. O populaţie nevoia~ă
şi redusă ca număr a continuat să locuiască În oraş, ducînd un trai modest
în condiţiile unei economii pe cale de a deveni naturală. Această ,poputaţie
construieşte ,în basilica de vest a Palatului Augusitalilor un zid de ,tehnică
proastă, fără mortar, închizfod o cameră mică, şi tot ea a lăsat .în ambele
basilici urmele unor vetre de foc 19 • Incinta oraşului fiind greu de apăFat,
locuitorii rămaşi la Sarmizegetusa transformă amfiteatrul Într-o fortăreaţă:
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Vezi I. Pisa, in Revue Roumaine d'Histoire, XII, 6, 1973, p. 1008-1014.
C. Dajcoviciu, fo ActaMN, III, 1966, p. 153-171.
C. Daicoviciu şi H. Daicoviciu, Ulpia Traiana, ed. a II-a, Bucurc;şti, 1966, p. ·36.
CIL III 1407.
CIL III 7847, 7852.
M. Moga, in Tibiscus, I, 1971, p. 41-50.
H. Daicoviciu şi I. Piso, în ActaMN, XII,.1975, p. 159--,-163.
CIL III 7969.
Th. Mommsen, în Ephemeris Epigraphica, IV, •P· 188.
C. Daicoviciu, Sarmizegetusa (Ulpia Trauma) În lumina săpăturilor, Cluj, :l?JS.,
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săpa,turile executate prin anii 1890-1893 au găsit poarta de Yest b.aricadată 20 ,
iar cele mai recente au pus ,în evidenţă aceeaşi isituaţie la două dintre intră
rile ,Ia tribune2 1 • Că este vorba de intervenţii tîrzii, post-aureliene, o dovedeşte .şi descoperirea in anul 1890, .într-una din lojile amfiteatrului, a unui
mic •tezaur de monede de bronz de la Valentinianus (364-375) 22 .
Merită menţionată, În această ordine de i,dei, o descoperire făcută În
anul 1973, fo ,cursul dezvelirii sanctuarului în:chinat lui Aesculapius şi
Hygiei 23 , •Într-o ifîntînă de formă patra.tă. Este vorba de numeroase fragmente de marmură foarte dizolvate de apă, Între care se mai pot recunoaşte
două statui decapitate şi un relief deteriorat. Prezenţa lor În fîntînă nu
poate fi interpreta.tă ca o ofrandă a.dusă divinităţilor: este mai plauzibilă
ideea că avem de-a face cu o ,profanare a imaginilor şi a fîntînii ,sa.ere Într-o
epocă de treptată impunere ,a creştinismului, adică tot în secolul al
IV-iea e.n. 24
Nu se poate preciza, deocamdată, cît va fi durat ,a.ceastă stare de lucruri. Probabil ,pînă ce, odată cu venirea hunilor .şi a nea.murilor tîrîte de
aceŞtia, dar mai ales du,pă căderea „imperiului" lui Attila, ca o consecinţă
a. anarhiei ce izbucneşte atunci, se sting şi ultimele ilicăriri de viaţă urbană
romană in Dacia.
Sa.rmizegetusa. este aşezată pe un teren deschis, cu o uşoară înclina.re
de Ja sud spre nord şi de la vest spre est. O parte a oraşului a fost Înconjurată, după cît se pare chiar de la întemeiere, cu ziduri {fig. 1). Laturile
paralele ale patrulaterului forma t de incinta forti.fa:ată ,sînt, ,probabil, egale
(cele de est şi de vest măsurind dte 540 rn, iar cele de nord şi de sud cite
600 m), .suprafaţa intra muros fiind de 32,40 ha. Pe fiecare latură ziduii
era untrerupt de dte o ,poartă,_ dar nici una din acestea n-a fost săpa.tă.
La întretăierea celor două străzi principale se afla piaţa cea ma.re a oraşului cu forul, basilica Jorensis .şi Palatul Augusitalilor, dar, desigur, şi cu
a.lte edif,cii ,publice care n-au fost focă dezvelite.
Săpăturile efectuate înainte de primul război mondial de către Societ-ătea de arheologie din Deva şi cele conduse, în perioada. interbelică, de
Constantin Daicoviciu au scos la lumină mai multe edificii (mai ales pul:>1ice), dintre ca.re ,cele mai importante siÎnt: amfiteatrul, templul lui Mithras,
terri,plul zeilor sirieni, templul lui Nemesis (toate extra muros), thermele,
Palatul Augusta.lilor şi forul cu basilica Jorensis (intra muros ). Cercetările au
{ost relua te pe ,scară :la11gă În 197 3 de o echipă de a11heologi de la ClujNapoca şi Deva, descoperindu-se, în afara zidurilor oraşului, noi edificii,
mai ales de eul t.
Sarmizegetusa ,a fost de la •Început coloniza.tă cu numeroase eleme:nte
ro11,1aniz.a.te (cetăţenii au fost Înscrişi în tribul Papiria, cel al Împăratului
Traian), unele venite direct din Italia, dar cele mai multe din provinciile
occidentale (îndeosebi din Dalma.tia. şi Pa.nnonia). Elementele orienta.le -propriu-zise sînt semnalate În capitala Daciei, după cît se pare, numai începînd
1
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P. Kiraly, Dacia provincia Augusti, II, Nagybe~skerek, 1894, p. 129.
C. Daicoviciu, op. cit., p. 52.
G. Tegl.as, în ArchErt, X\'.III, 1897, p. 288.
23 Vezi H. Daicoviciu ~i · colahoratorii, tÎn Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p. 228.
24 V<"Zi C. Daicoviciu, În Melanges. de philologie, de litterature et d'histoire a11cie11ne,
o//erts a ]. Marouzeau par ses collegue, et eleves etrangers, Paris, 1948, p. 120-122.
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cu domnia lui Hadrian. Judecind atîit după limba inscri,pţiilor (peste 3;0 în
latineşte şi numai 9 În limb.a greacă), cit şi după antroponimele atestate epigrafie (circa 350 de nume romane, 65-70 de nume greceşti, circa 20 de
nume orientale, 10-12 illirice şi celtice, 3-5 traco-dacice), elementul roman sau romanizat a constituit tot •timpul majoritatea covfrşitoare a ,populaţiei Sarmizegetusei 25 • De această ,împrejurare trebuie să se ţină -seama atunci
cînd se va aprecia semnificaţia varietăţii cultelor practicate la Sarmizegetusa şi a edificiilor de cult.

1. Edificii de cult săpate în anii 1973-1978

lncepem prezentarea diverselor edificii de cult atesitate la Sarmizegetus.a
cu cele săpate recent, deoarece în cazul lor datele arheologice şi epigrafice
sînt mai precise.
1. Templul lui liber Pater

La sfîrşitul campaniei de să.pături din anul 1973 s-.a ex:ecutat o §ec(M 10 ) pentru cercetarea unui edificiu antic vizibil parţial şi deteriorat
cu prilejul construirii şoselei Haţeg-Caransebeş. Edificiul, care s-a dovedit
a di un •templu ,Închinat lui Liber Pater, se află la circa 300 m spre est de
amfiteatru şi este orientat N-S, intrarea .fiind situată pe latura lui sudică 26 .
Seeţiunea M 10 , orientată E-V cu o uşoară deviere !Spre nord, traversează
templul şi ,pune în evidenţă stratigrafia nivelurilor din edificiu. Din profil
(fig. 2/1) se poa,te observa că nivelul de călcare în templu era cu circa 0,85 m
mai ridicat decît ,în exteriorul său. Acest nivel, realizat printr-un •strat de
umplutură de pămînt galben bătut, diferă ca grosime în interiorul templului.
Astfel, dacă Între zidurile 3 şi 4 stratul de umplutură are o grosime de
0,85 m, între zidurile 2 şi 3 ajunge la 0,95 m, pentru ca Între zidurile
1 :şi 2 să ajungă ,)a 1,75 m. Acest s,trat a avut şi un rol nivelator, templul
fiind construit în pantă. Panta se ,poate observa în secţiunea M 12 , trasată
prin mijlocul curţii, În care grosimea ,stratului de umplutură este de C,50 m
în extremitatea ei sudică şi de 0,70 m ,în extremitatea ei nordică ,(fig. 2/2).
Datorită stratului de umplutură foarte dens, zidurile templului nu ,au
o •temelie prea ad.încă. Ea pătrunde circa 0,50 m în solul antic şi în ,pă
mîntul virgin. Temelia fără mortar este construită din piatră de rîu ~i micaşist. Pentru zidul propriu-zis, construit ·în tehnica opus incertum, s-a folosit
acela~i material de construqie. Nivelul la care începe zidul legait cu mortar.
gros de 0,70-0,80 m, se observă bine fo .profil (.fig. 2/1) ,prin dunga de
mortar vizibilă ,în jur la nivelul solului antic din momentul începerii construeţiei. Acest strat foarte subţire (0,02-0,05 m) certiifică .faptul că întîi
au fost construite zidurile ~i abia apoi s-a aşternut umplutura de pămîn,t.
lucru pe care îl considerăm logic. De aceea linia de mortar nu constituie
un eventual ,prim nivel, ci doar un moment .al construcţiei templului. D~feţiune

1

2)

29

C. Daicoviciu, în RE, Su,pl. XIV, 1974, 626--631.
H. D~oviciu şi colaboratorii, în St1Tgttui, XI-XII, 1974--1975, ,p. 229.
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renţ.a de nivel între curte şi portic este .foarte mică, chiar neglijabilă (0,10 m).
Curtea apare uşor înălţa,tă datorită faptului că era nepavată, spre deosebire
de pronaos care era probabil pavat cu lemn şi căruia i se ridica astfel nivelul de călcare ,pînă la nivelul bazei porticului.
Dacă diferenţa ,între cele două niveluri este foarte mică, diforenţa ântre
ele şi nivelul probabil al umpluturii din mica Încăpere traversată de M 10
este foarte mare: 0,75-0,80 m. De fapt aici nu este vorba de o ~nea.pere
propriu-zisă. Zidurile care o ,Înconjoară sînt bazele unei platforme înălţate,
mărginită ,spre sud de ,trepte, iar umplutura era necesară pentru a susţine
pavimentul ei. În straturile superioare ale seqiunii M 10 , În zona platformei,
s-au găsit elemente paralelipipedice de cărămidă folosite la pardositul încă
perilor. Nu excludem ideea ca platforma să fi fost pavată cu acest tip de
paviment, sau cu plăci subţiri de marmură ale căror fragmente s-au găsit
în secţitme. Pe această platformă care, împreună cu ,treptele, forma cella
templului, ,se afla altarul divinităţii principale.
Templul are o formă rectangulară (fig. 3/1) cu următoarele dimensiuni
exterioare:

Ia tura •sudică
latura estică
latura vestica
latura nordică

20,2C
25,30
25,50
20,40

m
m
m

m

La intrare se păstrează două blocuri de calcar de 1,25 X 0,65 X 0,29 m, aşe
zate pe o temelie din două rînduri de piatră cu mor,tar. Lăţimea temeliei
este de 0,80 m. Coloanele de gresie erau aşezate pe blocuri tot din gresie
de 0,75 X 0,75 X 0,29 m. Din coloana descoperită aici se păstrează doar partea inferioară a fusului (1,65 m lungime). Aflată imediat sub glie, ea a fost
mult stricată de plug în timpul arăturilor. Dimensiunile exterioare ale ,temeliei
intrării sînt: 3,55 X4,95 m. înălţată cu circa 0,30 m, datorită blocurilor
fasonate de calcar şi gresie care o măr,gineau, faţă de nivelul antic, pavată
probabil tot cu lemn, marcată de două coloane cu capiteluri corintice, ale
căror ,sfărîmaituri s-au găsit în apropiere, intrarea dădea un spor de monumentalitate edificiului (.fig. 3/3 ). Zidul exterior al templului era probabil
plin pînă sus. Despre decoraţia sa exterioară avem puţine informaţii, furnizate de fragmentele cîtorva blocuri de marmură fasonate, provenind cu
siguranţă din antablament, descoperite printre dăriîmături, şi de o colonetă
de gresie descoperită în apropierea intrării.
Pronaosul templului, rnărgini,t spre interior de un portic cu coloane din
gresie, trebuie să fi .fost pavat cu lemn, căci nu s-a găsit nici o urmă de alt
tip de paviment. Pronaosul comunica cu două cubicule dispuse simetric faţă
de •un al treilea cubicul, central.
Cubiculului de est al templului nu i s-a putut surprinde nivelul de
călcare antic. El are o suprafaţă de 6,5 X 4,5 m şi este identic cu cel vestic
ca dimensiuni. Toa,tă zona de nord-est a templului a fost transformată În
timpurile moderne în carieră de piatră, ceea ce a dus la desfiinţarea unor
ziduri, a unei porţiuni din treptele ce duc spre altar, şi la <leraniarea nivelurilor arheologice. Mult mai bine s-a păstrat încă,perea vestica, afe~tată
doar parţial de taluzarea şanţului cu prilejul construirii şoselei Haţeg-Ca1
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ransebeş. In centrul camerei s-a găsit baza unui altar de cărămidă {fi~; 4/1)
de 0,45X0,60 m, care consta dintr-o ţiglă aşezată pe la-t şi mărginita spre
est, nord şi vest de cărămizi, iar spre sud de o altă ţiglă. Această bază nu
era vizibrlă în antichitate, poate doar margin~le superioare ,ale cărămizilor.
Nu avem nici o indicaţie arheologică cu .privire La materialul şi la modul
de construcţie ale altarului, dar lips.a urmelor de mortar pe cărămizi, înseşi
cărămizile care au aici rolul de a izola altarul de solul înconjurător (:ucru
care nu ar fi fost necesar in cazul unei construcţii de ,piatră sau cărămidă)
ne fac să credem că aharul era de lemn. Sub ţiglă s-au găsit urme de arsură,
ca şi în jurul altarului. ln partea de est a camerei, fa 1,5 m de altar şi la
0,2C m sub nivelul său, s-a găsit un şir de 11 cărămizi care 'Împart camera
în două părţi egale ,pe axa N-S. La acelaşi nivel, lipite de peretele estic,
s-au mai găsit cîteva cărămizi dintr-un şir (?) paralel cu celălah. Destinaţia
acestor cărămizi nu s-a putut -'itabili cu certi,tudine; putem presupune doar
că e!e constituiau postamentul unui perete despărţitor de .lemn, care crea
astfel un coridor aflat ,în legătură d:rectă cu incinta interioară a templului
printr-o intrare a cărei urmă am găsit-o pe latura sudică a camerei. Prin
acest ,perete camera cu altarul era izolată de camera din spatele cellei. Spre
această ,presupunere ne conduce şi faptul că pe latura sudică a .încăperii am
găsit urmele a două intrări, prima dinspre pronaos, iar a doua di,nspre curte.
Al doilea şir de cărămizi putea fi baza unor s::ări de lemn, necesare pentru
a ajunge în cubicului central. al cărui nivel era mai ridicat. Bineînţeles,
toate ace.ste afirmaţii rămîn ipotetice fotruoît nu există dovezi arheologice
destul de dare pentru a le considera certitudini. Faptul că şirul de cărămizi
se află sub nivelul altarului din cubicul, deci cu circa 0,40 m sub nivelul
de călcare antic din .faza altarului, este o dovadă că ele aparţin unei faze
anterioare şi că s-a renunţat la ele atunci oind s-a ridicat nivelul camerei,
moment cînd, probabil, s-a desfiinţat şi accesul din coridor în cubiculul
central.
Incăperea a fost reparată şi tencuită de mai multe ori, pe peretele estic
constatîndu~se trei straturi de tencuială suprapuse.
Numeroa,sele reliefuri reprezentînd pe Silvanus (fig. 5/1) şi un altar dedicat aceleia.şi zeită.ţi ne fac să credem că această încăpere era consacrată
cu!tului lui Silvanus.
Cubicului central ,avea nivelul de călcare mai ridi::at cu circa 0,50 m
faţă de cubiculele ilaterale, dar mai coborît decît al platformei aharului.
Nici ,în această cameră nu s-a surprins nivelul de călcare antic, deranjat
atît de lucrări!e agricole, cît şi de eX,ploatarea pietrei. ln straturile superioare
s-au găsit fragmente de paviment de cărămidă, aflate ,În poziţie secundară.
Un probabil nivel de călcare, nivel corespunzător primei faze, fază contemporană cu şirul de cărămizi din cubiculul vestic, cu aceeaşi di.ferenţă de
nivel Între cubicule, ,se poate deduce din lăcaşurile pentru susţinerea unor
bîrne de lemn amenaj,ate În ziduri.Je camerei. În această fază, camera pare
a fi fost pavată cu lemn. In faza corespunzătoare altarului cu baza de cără
midă, nive!ul este ,înălţat şi ,în această 'Încăpere, pavajul fiind de cărămidă.
In ceea ce priveşte intra:rea în cubiculul central, nu !avem nici o indicaţie arheologică. Cert este că prin spa-tele altarului nu se putea intra. Dacă
în ,prima fază a existat o intrare dinspre cubicului vestic (mai exact dinspre
coridorul dintre cele două şiruri de cărămizi), ea a fost închisă 1n faza a
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Fig. 4. - 1. Cubiculul de vest al templului lui Liber Pater cu baza altarului; 2. Cella templului lui Liber Pater.
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2
Fig, 5 - 1. Relief reprezentîndu-1 pe Silvanµs însoţit de d o uă Silvane, descoperit în templul
lui Liber Pat er ; 2. In scrip ţi a lui L. A pţ1l ei u s Mar cus d in t emplul lui' Liber Pater.
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doua. Rămîne o singură posibilitate: aceea ca intrarea să se fi făcut dinspre
încăperea estid. Urmele ei nu s-au putut identifica, deoarece zidu,! vesti-c
al camerei a fost scos complet în epoca modernă.
Dacă în cubicule s-.au găsit urme ale ref.aceri!or templului, ,în pronaos
şi curtea interioară ele lipsesc. Aceste elemente rămîn, se pare, neschimbate
pe .întreaga durată de funcţionare a edificiului de cult.
Porticul templului (fig. 3/2), aşezat ,pe o puternică temelie, placată cu
blocuri de gresie, avea pe laturile lungi (c!e est şi de vesit) cite 10 coloane,
iar pe latura de sud, deci spre intrarea în templu, 8 coloane de gresie. Din
aceste 8 ml-0ane •s-au găsit o coloană păstrată În Întregime (2,95 m lungime,
cu un ciametru de 0,45 m) şi una .fragmentară de 1,15 m lungime. Capitelurile corintice ale porticului erau tot din gresie. Porticul, cu laturile I-ungi
de 13 m, iar cea scur,tă de 9,55 m, ·Înconjura din trei ,păqi o curte interioară.
în centrul acestei curţi s-.a găsit o groapă .patrată cu latura de 0,90 m, pavată (?), mărginită (?) de ţigle şi cărămizi, adîncă de 0,25-0,30 m. Acest
eventual -bazin putea fi un loc pentru s-curgerea a•pei de p:oaie, dar şi un loc
amenajat pentru efectuarea sacrificiilor.
Cella (fig. 4/2) este destul de mică: 6,5 X 5,8 m. Spre altar se urca pe
trei •trepte, ultimele două fo opus incertum, iar prima din ,blocuri de cakar.
Nu excludem .posibilitatea ca şi celelalte trepte să fi fost placate cu p:ăci
de marmură sau gresie. Platforma altarului, cu o ,suprafaţă de 3,4 X 5,8 m,
era străjuită de două coloane corintice de marmură. Din ele s-au păstrat
un fragment de fus, mai multe fragmente din baze şi din capiteluri. Din
ahar nu s-a păstrat nimic, urmele sale dispărînd odată cu platforma de
susţinere.

Temp'.ul pare a ,fi fost împrejmuit de un zid sau de un portic, ale
urme ,s-au găsit la 2,60 m de zidul nordic al construcţiei. Seeţiunea M 11
(fig. 2/3), trasată ,pentru controlul porţiunii dintre şosea şi templu, a scos
la iveală nu numai acest zid {mai ,precis, temelia zidului), ci şi un strat de
dărîmătură cu cărbune şi arsură între zidul templului şi zidul descoperit.
Aces,t strat relativ subţire se află ,Între stratul de cu'.tură pigmentat cu mortar, cărămidă, fragmente ::er.aimice, caracteristic pentru o perioadă de locuire
neîntreruptă, şi un strat asemănător cu acesta, în care -însă apare şi dărî
mă~"-a datorită ruinării clădirii, dărîmătură care trece şi peste zidul încon1urător. Acest istrat de arsură, coroborat cu celelalte aspecte observate
În <:ubiculul vesti<: şi cel centra!, ne oferă o indicaţie arheologi::ă cu privire
la sfîrşitul primei faze a edificiului. Stratul de arsură şi dăr:mătură de ai-ci,
precum şi cel <le sub altarul de cără.mi· ă, sînt dovada incendierii templului
la un moment dat al existenţei sale. Ca urm.are a acestei incendieri, cu
ocazia reparaţiilor, s-a înăJ,ţat nive~ul ·În cub:cu!e şi s-a ridicat altaru'. de
cărui

cărămidă.

ln ultima sa fază (fig. 6) ·templul avea pronaosul acoperit, arnperiş:11
sprijinindu-se pe zidurile exterioare şi pe şirul de coloane ale portic:ului
(fig. 7). ,În centru ră.mînea o curte des-::operită. Lăţimea prea mare a acestei
curţi interioare nu ,per,mitea acoperirea ei dedt printr-o supraetajare, lucrare
care necesita so'.uţii tehnice ,dificile, suprastructura devenind prea grea pentru
dimensiuni!e coloanelor existente. Însăşi lum"narea acesitei În::ă,peri vaste devenea o ,problemă. ,ln timpul cercetării, un număr mare de ţigle şi olane
s--au gisit mai ales În exteriorul ziJuri-lor templului, În zona naosului şi a
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Templul lui Liber Pater (reconstituire) .

cubiculelor, ele .fiind cu totul sporadice În s,paţiul mărginit de portic. Altarul,
datorita treptelor, avea şi ,acoperi,ş ul mai înalt. Pl,a fonul să u se ,afla
probabil pe aceeaşi ,linie -cu plafonul cubiculului central. Templul impunea
prin imrarea sa monumentală şi prin coloanele înalte ale cellei, chi,ar dacă
îi Lpsea colonada exterioară caracteristică templului antic.
1n interiorul templului s-a găsit o mare -cantitate de material ,arheologi-c,
,s culpturaJn, arhitectonic şi epigr.a1fic28 • De o deosebi.tă i.mponanţă este o
inscripţie (fig. 5/2) care are darul să arunce o rază de lumină asupra unui
moment din exisitenţa templului. Un decurion şi cvestor ,al coloniei, Lucius
Apuleius Ma•rcus, repară cu banii săi porticurile şi cubiculele templului, incendiate de duşmani. Se pare că a-ceasta aqiune a fost ,Întreprinsă ,în urma
ră:iboaielor marcomanice, oînd barbarii au ajuns ,pînă sub zidurile Ul.piei
Trai,ane, incendiind zona din exteriorul zidurilor 29 . Aşadar, sfîrşitul ,primei
faze a templului .se poate .fixa fo jurul anului 170; el a fost urmat de ,reparaţii care s-au e.fectuat ,însă in planul templului. Începuturile templului sint
situate de descoperiri,le monetare focă În primii ani ,ai oraşului (perioada
Traian-Hadrian). Templul a fonqionat probabil pîn ă la 1sfîrşitul dominaţiei
romane, ruinîndu-se apoi treptat.
înălţat

(=

27 D.
Alicu, C. Pop, V. Wollmann, The figured monument5 /rom Sarmizegetu5a
British Archeolog ical Re;ports, International Series, 55), London, 1979, nr. 59-69, 76.
28 H. Dai-coviciu şi I. Piso, În ActaMN, XIII, 19.76, p. 89-92.
29 Idem, îin A ctaMN, XII, 1975, p. 159-163.
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şi

Hygia

Despre existenţa unui templu ,consa,cr,at zeilor medicinei Aesculap ş i
H y,gia se ·ş tia âncă din 1884, dnd G. Tegl.is îl identifica la nord de ,cetate
şi nord-est de .amfiteatru, pe ,b aza a două altare ,cu inscripţie (CIL III 7897,
7898) 30 • Din aceeaşi zon ă provin o serie de alte monumente epi-grafi.ce sau
sculpturale des,coperi,te de-<a lungul vremii şi dedicate aceiloraş~ zeită,ţi 3 1 .
Ce rcetările efecruate ân .anii 1973-1976 ,î n zona ~espectiv ă au· ,scos
într-.a devăr la iveală un mare complex rnltu.al ~fig. 8) consacrat divin ităţilor
vindecăto.a re3 2 • Complexul ,compor,tă mai multe faze, pe care le vom trata
separat.

TEMPLUL LUI AESCU LA P 51 HYGI A
PL AN GEN ERAL

Z7Z!.
:yz;
f::,;:

FAZA t
r- ,\ZA ,, c lădiri d e l emn
F AZA li

FAZ A I I I

Fig. 8 30

Planul sanctuarului lui Aesculap

şi

al Hygiei.

G. T6glas, în H unyadvarmegye tortenete, I, p. 62.
C. Daicoviciu, î n Dacia, I, 1924, p. 230, cu indicaţiile h•bliografice.
H. Daicoviciu ş i colaboratorii, În Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p. 225-228.
Menţionăm că mod ific ările din ,textul nostru faţă de raportul publicat SIÎnt rezultatul continuării săpătur ilor vreme de focă trei ,ani, ele constituind o sinteză a concluziilor colectivului
de cercetare <le la Sar,mizegetusa. In cele expuse ar ,putea interveni focă modificări determinate de vii toarele descoperiri în interiorul şi exteriorul complexului ,de cult_
31

32
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FAZA I (fig. 9). Din ·p rima fază au fost surprinse urmele unei clădiri
ma ri, că rei.a nu i s-au putut ,determina toate compa,rtimentele. A<:eastă fază
a fo st în cea mai mare parte demolată, inclusiv temelia, cu excepţia unor
mi<:i poxiţiuni unde s-au mai păstrat ,încă partea inferioară a zidului sa u
chiar ziduri refolosite În faza urmitoare.
Aripa de sud a clădirii se compunea din două Încăperi mari; acestea
ar mai fi putut .fi compartimentate prin ziduri ale căror urme nu au fost
însă surprinse. Spre nord, corn,truqi,a continua cu o incintă de zid de piatră
prinsă cu mortar. In interiorul acestei incinte, in ,p artea de nord-vest a ei,
am surprin s urmele unei temelii superficiale, .formată din două- trei l.1Înduri
de piatră rotundă de talie mijlocie sau mică, nelegată cu mortar. aflată
imediat sub humusul antic. Di.ferenţa clară dintre acest zid ş i ce.I legait cu
mortar aflat la vest de el, s ugerează patul unei dădiri de lemn În interiorul
incintei primei faze. Planul curios, surprins parţiail, ,pare a indica un mic
templ u cu un vestibitlum şi o cella. Un tip identi<: de zid s-a găsit ,î n partea
de nord-est, În exteriorul incintei; el pare să fi închis o cameră şi un coridor. Şi la est de aripa sudi că a dădirii a apărut un astfel de zid, păstrat
doar pe o mică •porţiune .
Faza I, a cărei destinaţie cu greu poate fi .precizată, dar oare e posibil
să fi fost tot un templu, a avut o scurtă .perioadă de existenţă, clădirile de
lemn, poate şi celelalte, fiind distruse de un · in<:endiu. Urme de că rbune şi
ar s ur ă s-au găsit ,î n mai multe locuri din interiorul incintei, atît ,în preajma
c:ădi-rilor de 1lemn, d t şi În zona celor de .piatră. Faptul că au avut o scurtă
perioa·dă de existenţă este confirmat şi .de materialul <:aracteristic pentru facep utul secolului a l II-lea descoperit ,În clă dirile fazei următoare .
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FAZA a II-a (.fig. 10 şi 11). Clădire.a din priana fază este demolată,
iar terenul nivelat, anulîndu-se p.arţial panta naturailă care are o încl inare
sud-nord de 40/o. Se construiesc acum patru edi.ficii independente, notate cu
cifre romane de la I la IV.
I. Este un mic templu, constînd dintr-o incintă patrulateră cu ,l atura
.de 8,20 m, al -cărei zid, lat de 0,50 m, este prins cu mortar. În centru se
găsea cella, de aceeaşi formă, cu latura de 4 m. Zi,durile cellei, păstrate
mai bine, sînt cons,truite !În tehnica opus incertum, din piatră de f'Îu Iegată
cu mortar, şi tencuite. Ele au o grosime de C,50 m, cu excepţ :a celui de
vest, gros de 0,60 m. În interior, cella era · pavată cu coccioipesto gros de
0,05 m, foarte uzat an faţa intrării şi a unui altar din cărămidă de 1,5 X 1 m,
adîncit cu 10 cm ,în nive:ul cel:ei. Intrarea era pe latura de est.
II. La sud de templul I s-a construit, .în aceeaşi vreme, ah templu. El
constă dintr-un naos de formă aproape patra.tă {7X6,5 m), o cella rectangulară (4,25 X 3 m) şi un cubiculum 1n spate (6,25 x ·4,25 m). In faţa naosului
se păstrează, la 3,55 m distanţă unul de celă lalt, două postamente de cără
midă, patrate, cu latura ,de 0,50 m, baze proba;bi•l a'.e unor coloane ce flancau
intrarea. Între ele s-a găsit un prag lung de 1,60 m. In naos s-au descoperit
fragmente de altare profilate, unele cu ins c•ripţie .
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In faţa templ'Ului se aiUa o ,platformă ide pi,atră, postament probabil al
unui alta r pentru saaifi.cii.
III. La ~ud-vest de templul II se ,co nstruieşte o dădire ['e<:tangulară,
(7,5 X 5,1 m) ,cu o ,remelie superficială, adîncită în sitratul de dă'rfuiătur;i şi
în cel de nivdare din .faza. I şi ,puţin fofiptă fo humusul antic.
Zidul ,În opus incertum are o laiţime de 0,70-0,76 m. La ,co.l,ţ-urile
,l,a turii de est se mai păstrează ,Încă dbu ă blocuri .fasonate de -gresie, baze
probabil pentru uşorii uşii. În .faţa intrării, la 1,5 m distanţă, -se găsea 'Un
pr.ag din blocuri mari de -gresie, lung de 3,15 m, aşezat pe ,s tratul rd e dărî
mături din prima fază. Este de remar,cat canti,tatea mare de •tencui.ală pictată
găsită .în această dădire.
.
IV. La 2 m spre sud ,de dă,direa III, se ,construieşte, refolosindu-se
pentru latur.a de vest un zid din prima .fază, o altă dădire, de data ia-ce.asta
cu rol sacru cert. Ea consta ,dintr-un portic spre est, din -c are ,s-au surprins
4 pos,tamente pentru coloane şi o -cella de 6X5,9 m, având u
n centru bazele
unui altar pati-at de cărămidă . Un zid slab, -cu fundament suiperficial, împarte cella pe direoţi.a nord-sud în două părţi inegale sau, mai bine zi,s,
creează un co ri for ,î ngust (0,70 m) în ·spatele altarului. Este foarte p osibil
ca acest zid ,slab din două dnduri de piatră să ,fi susţinut un ,l ambriu de
lemn .
Faz,a a II-a pare să fi sfîr·şit în· urma unui puterni,c incenrdiu în a doua
jumătate a -secolului al II-lea, probabil în timpul atacului marcomanic. Ce.le
mai mu:,te urme de ar s ură s-a'U descoperit :În zona templului I.
FAZA a II 1-a {fig. 12). In această fază, trei dă<liri din rfaz.a precedentă
(I, II, III) ,suferă mo-difi că,ri mbstanţia•le, templul IV, .fără nici o modificare, con tinuînd să .funcţioneze.
I. După incendiu, templul I este reconstruit. Cella rămîne a,ceeaşi, comportînd doar reparaţii fo exterior şi tencuieli. Zona din exteriorul cellei este
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Reconstituirea edificiilor clin faza a II-a a sanctuarului lui Aesculap
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inegal ,faţă de ve,che.a suprafaţă. Astfel, la tura ,s udică a noii clădiri
se suprapune par,ţial peste laitura .sudică a fazei anterioare. Laturile de nord
şi de ,sud mă soară acum 10,25 m, iar cele de est şi vest 10 m. Nivelul int erior •se ridică ,cu circa 20 cm. In faţ,a ,cellei ,am sunprim un pavaj ,slab de
cocciopesto ,şi baza unui mic altar ,de cairămidă .
II. Templul II dispare
urm.a catastro.fei; el este demolat, peste cella
:şi pr-onao.sul ,său .Întinzindu..,se o curte pavată ,cu lespezi de g,resie. În colţul
de nord-est al ei se sa.pa o .fnntînă de formă patrată cu ;l,a tura ,de o,75 m,
.adîncă de 4,5 m. Ou:bicuilul din spate este inolu,s Într-o clădire no uă, de
formă ,dreptunghiulară, cu dimensiunile de 9,5 X 6,5 m (fig. 13/1). Este posibil ca în noua dădire să ,se ifi refolosit zidul exterior vestic a'l templului
precedent. Cantitatea mare de cărămidă ,În formă de ,pişcot descoperită în
zona templelor II şi III, în nivelul ,sUJperior, imediat su:b glie, presupune,
cel puţin pentru aceste dădi,ri, un paviment de ,acest tip.
III. Clădirea HI, cu <temelii sl,abe, este dărîmată în aceaistă fază. Intre
dădirea II şi templul IV ,se construieşte acum un edificiu cu temelii puternice, late de 0,9C m, bine ,p rime !n mortar. Edificiul este de fo-rmă ,d reptunghiulară, cu dimensiunile de 12,80 X 8,10 m. El cuprinde cu totul În inte1

în
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riorul său vechea clădire, inclusiv pragul. Stratul de nivelare a.dăugat celui
din faza I se ridică acum la circa 0,70 m.
Destinaţia clădirilor II şi III din ultima fază este greu de precizat.
d.ar, judecind -după fragmentele -de alt.are şi tăbliţe votive cons.aerate zeilor
medicinei descoperite ,în interiorul lor şi în jur, şi aceste edificii slujeau Într-<un .fel sau .altul - cultului lui Aesculap ·şi al Hygiei.
In incinta templelor, la ,sud-est de .templul IV, s-a descoperit şi o construcţie patrată cu prag, cu latura de 5 m. Din această clădire s-a păstrat
o platformă de pia,tră cu o groapă rotundă ân centru. Clădirea ave.a probabil
pereţii de lemn. Cantitatea mare L'.e aşchii de marmură descoperite în jurul
său au dus la ipoteza unui atelier de pietrărie 33 . În apropierea lui s-a găsit
un fragment de relief dedicat lui Iuppiter34 , c.are putea fi un ,produs nereuşit
al atelierului. Un rebut poate fi constatat şi în cadranul solar fragmentar descoperit la est de templul IV 35 .
Acest atelier asigiura necesităţile templelor, dar execut.a şi alte lucrări
de sculptură cu diverse destinaţii.
Zidul de incintă al ,întregului complex sacru a fost con-~truit probabil
în faza a II-a, după distrugerea incintei primei clădiri. Complexul se fotindea
şi în afara zidului de incintă, ~pre nol'd, unde au fost gă.site urme de ziduri.
o frumoasă mască a Meduzei 36 , obiecte şi o placă votivă de bronz dedicată
aceloraşi zeităţi 37 • Nu excludem existenţa, în apropierea templelor, a unui
spital care urmează a fi cercetat ,În campaniile viitoare.
In concluzie, se pot stabili la sanctuarul zeilor medicinei Aesculap ş1
Hygi.a (fig. 13/2) trei faze de construeţie.
In ,prima fază exista o clădire de piatră, tn incinta care1.a se aflau şi
clădiri de lemn, distruse într-un incendiu la puţină vreme după construcţie.
In faza a II-a se demolează rămăşiţele primei clădiri şi se con.struiesc
patru ed~ficii de cult cu ,planuri di.ferite. Trei dintre ele (I, II, III) ~înt
distruse mai mult sau mai puţin -de un incendiu ce poate fi plasat în
anul 170.
In faza a III-a urmează o reconstrucţie con~tînd în amplificarea a două
clădiri din faza anterioară (I, III) şi în construirea unei noi clădiri peste
tem,p!ul II.
Fără intervenţii esenţiale, complexul de cult funcţionează astfel aproape
un secol. Stratigrafia orizontală realizată pe baza opaiţelor găsite în mare
cantitate În incinta templelor indică o deplasare a importanţei clădirilor în
timp, pentru oult, ,de la nord ·spre sud. Se pare că în ultima parte a interva:ului temp!ul I este mai puţin sau deloc utilizat, activitatea concentrîndu-se ,în cele două clădiri rectangulare şi în templul IV.
33
34
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38
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D. Alicu, C. Pap, V. Căţănaş, în ActaMN, XIII, 1976, p. 125-126.
I. Pisa, .în Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p. 57-58.
D. Ali.ou şi S. Alicu, în Sa,getia, XIII, 1977, !P· 263-265.
D. Alicu fi A. Rusu, în ActaMN, XI, 1974, ·p. 95-97.
I. Pi.so, op. cit., p. 61-62.
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2
Fig. 13 - 1. Clădirea rectangulară ridicată , în faza a III-a, în locul templului II din san;,-tuarul lui Aesculap şi al Hygiei; în fund - fîntîna patrată ; 2. Sanctuarul lui Aesculap şi
al Hygiei: vedere generală.

80

H. DAICOVICIU -

D. ALICU

Complexul este pă.ră.sit -după abandonarea Daciei şi se ruinează de vechime. Mai mult, primii creştini devastează interioarele, aruncînd stam.ii şi
table votive ·În fîntîna patrată, pe jumătate astupată, pe care acum o astupă
complet.

3. Templul lui Silvanus

Templul .,a fost identificat În anul 1976 3 8, printr-o

secţiune

(M 13 ) Într-o

zonă .în care se ,presupunea a .fi templul zeului Mala~bel 39 , la suci-est de

amfiteatru şi la circa 50 m distanţă de zidul oraşului, În apropierea colţului
nord-estic al acestuia.
Construcţia dezvelită de noi ,s-.a suprapus peste o dădire mai veche,
ale cărei ziduri au fost în cea mai mare parte demola.te •complet şi, Într-o
mică măsură, refolosite ,În noua construcţie (fig. 14/1).
Edificiul sacru are o .formă ,dreptunghiulară cu laturile de 28.X 12,8 m.
Zidul, .lat de 0,80 m, este construit ~n tehnica opus incertum din ,piatră de
:-îu legată -cu mortar. La 14,80 m spre nord de latura sudică, unde se afla
probabil intrarea, dădirea este ,împărţită .în două de un zid median. Cele
două -compaNimente ale clădirii se deosebesc Între ele substanţial.
In primul compartiment, cel ·din ,partea de sud, s-au surprins două faze
de existenţă ale edificiului. Din prima fază, distmsă ,în urma unui incendiu
,puternic care a afectat grav IÎnsuşi pavajul de cocciopesto al încăperii, am
surpr:ns temeliile unei baze -de altar, respectiv ale cellei de 3,8 X 1,3 m,
lipită ,de zidul nordic al camerei. Un zid aparţinînd vechii clădiri, lat de
0,40 m, '31ffat la 3,60 m de latura de vest a camerei, a fost refo'.osit, ei
secţionînd camera pe direoţia nord~sud. Dacă el avea un pandant la aceeaşi
distanţă de latura estică, atunci încă-perea era Împărţită ,în trei nave, dar.
din ,păcate, nu am găsit urmele acelui zid. Cert este .însă că exista o diferenţă de circa 0,30 m ,între nivel,ul de călcare din ,partea de est şi cel din
partea de vest a zidului refolosit.
·
In faza următoare se repară pavajul, care se înalţă acum cu circa 10 cm
în navele lakrale, iar nava centrală este pavată cu ,lespezi de piatră aşezate
,peste un ,strat de dăr.îmătură cu multă ţiglă (fig. 15/1). Pavajul •de piatra
,se pă.strează mai bine lîngă cella, unde are o lăţime de 2,65 m. La marginea
de est ,a pavajului din lesipezi de piatră s-.a gă.sit o bază de coloană ,cu plinta
neobişnuit de groasă (0,25 m), fracturată. Aceasta putea face parte dintr-un
şir de baze paralele cu zidul din par,tea de vest a pavajului, umpărţind astfel
încăperea ,În trei nave. Nivelul navelor laterale este cu 0,25-C,30 m sub
nivelul navei centrale. În nava estică s-a descoperit şi un capitel doric, puternic ars. Cella este lărgită în faza a II-a, ajun~înd acum la dimensiunile
de 5,1 X 2,1 m.
·
La mijlocu,! secolului al III-lea, clădirea ,suferă ,un nou incendiu, după
cum reiese din ,stratul gros de dărîmătură şi arsură cu monede ,de la Gor18

39

H. Daicoviciu, D. Alicu, I. P~, C. Pop, în Sargetia, XIV, 1979, p. 149-15::J.
C. Daicoviciu, în Dacia, I, 1924, p. 229 cu bibliografia; p. 263, XV.
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Fig, 14 -

1. Planul templului lui Silvanus ; 2. Planul templului închinat probabil mai multor
diviuităţi.

dia3us J i Ga'llienus. Se pare, că dup ă ultimul incendiu clădirea nu ma1 este
rnfac-uta.
lncăperea. mare din spate era · mult mai .simplă, necompartimentată. Şi
în interiorul ei s-.a:u surprins urmele dă,dirii anterioare, precum şi arsură
şi dărîmă tură rezultate În urma celor două incendii. Cantitatea extrem de
mare de oase de· animale descoperite .în 3.IIllbele niveluri ,a,le încăperii, lipsa
pav.ajul,uî şi a legăturii ou încăperea din fa,ţă, preisupun p izolare a aicesteia
şi ne oferă o 51u,gestie în legătură cu utili1Z;a:rea ei. Era probabil o curte acoperi,tă (în stratul ,de dăr,îmătură ,predomină ţigla) pentru animalele necesare
sacrifici ilor, a du se in templul prezentat dt şi ,În cel din imediat,a ,apropiere.
Identificarea edificiului cu templul Jui Si.lvanus se ,datorează unui ex
voto descoperit ,În nava estică, un care apare sculptat Silvanus însoţit de
9 Silvanae40 .
4o

I. Piso, A. Rusu, în ActaMN, XIV, 1.977, ,p. 155-158.
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Fig. 15 -

I. Templul lui Silvanus; 2. Canale în templul consacrat probabil mai multor
divinităţi.
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4. Templul consaaat mai multor
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divinităţi

La 2,40 m spre est de templul lui Silvan,u.s, prin două secţiuni per'Pendicul,are ,s-au stabilit limitele unui imens edificiu de cuh 41 • Menţionăm că
templul identificat în 1976 a fost cercetat doar fo proporţie de 750/o în
anul următor; de aceea, unele din ipotezele propuse de noi pot suferi modificări după cercetarea integrală a monumentului.
Templul (fig. 14/2), cu dimensiunile de 46,3X34 m, ,se compune dintr-un
vestibulum marcat de două coloane corintice, un pronaos de forma unui
coridor acoperi,t, cu colonadă pe laturile interioare care înconjoară peribolul
şi cella, ,întrerupt în partea de nord de o ,încăpere a cellei. Peribolul constă
dintr-o curte interioară, descoperită, de 21,3 X 31,2 m, măl"ginită de porticul
pronaosului. Cel!a templului este construită în partea de nord a curţii. Substrucţiile ei ,se compun dintr-o platformă masivă de piatră de 10X3,3 m,
un spaţiu liber (8,1 X 2,3 m) în spatele platformei, în care s-a gă.sit un strat
gros de pămînt bine bătut, şi o cameră mare în ,spate cu latura de 8,10 m.
La ,un moment dat, postamentul de piatră este lărgit spre sud cu un zid
construit in faţa lui, lat -de 1 m, platforma av,înd acum dimensiunile -de
10 X 4,3 1111. Este de remarcat .faptul că acest zid nu are o faţă regulată spre
sud. El a putut ,fi adăugat ·Într-o fază ulterioară, lărgind a,stfel cella, sau
poate reprezenta fundamentul în faţa cellei. Din nefericire, cu puţini ani
în urmă terenul a fost n~velat cu maişini grele, astif el înoît nu se poa,te
stabili relaţia pe vel"ticală dintre el şi platforma propriu-zisă. Ştim doar că
ex~tă o diferenţă de 0,35 m Între teme!iile lor. Această diferenţă, precum
şi calitatea inferioară a zi.du;ui, înclină balanţa în favoarea ipotezei unei
trepte existente -de la început, căci zidul nu putea asigura rezistenţa necesară
coloanelor masive de marmură care marcau cella ,(din raportul dintre lă
ţimea cellei şi diametrele coloanelor reiese că postamentul de ,piatră susţinea
patru coloane corintice).
In spatele templulrui, oblic pe latura de nord, am surprins un zid cu
totul diferit ca structură de zidul templului. El poate face parte din incinta
comună (temenos) a celor două temple.
Edificiul de cult a fost construit pe o pantă nord-sud destul de pronunţată (3,50/o). Nivelarea terenului s-a făcut prin ump;erea spaţiului interior cu moloz şi pămînt (în moloz, pe Lingă alte materiale, s-au găsit chiar
şi cărămizi de la pile de hypocaustum). Rămine o enigmă deocamdată pentru
noi În ce consta pavajul edificiului.
Din păcate, nivelul de călcare în templu nu a fost surprins nicăieri.
In umplutura de pă,mînt şi moloz a fost descoperită o reţea de canale,
construite din piatră de rîu, din cărămizi şi din piese arhitectonice şi sculpturale de marmură (fig. 15/2). Canalele urmează panta naturală a terenului
şi ies din templu prin latura nordică a acestuia. Este probabil că aceste
canale au fost construite odată cu templul, sau, dacă acesta are două faze,
odată cu faza a doua.
Stratul -de umpl,utură utilizat pentru nivelarea interiorului templului era
destul de puţin consistent. Canalele au fost construi,te pentru a evita igrasia
zidurilor şi pentru drenarea stratului de umplutură.
41
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Canale asemanatoare au mai fost descoperite şi în interiorul zidurilor
antic, fiind construite tot în stra,tul de moloz şi datate, în genere,
în fazele tîrzii ale zonelor respective. Această ,împrejurare, ca şi elementele
arhitectonice şi sculpturale refolosite pentru canalele din templu, sugerează
ca -dată de construcţie a a;:estuia (sau a ,celei de-a doua f.aze a lui) a doua
jumă,tate a secolului al II-iea e.n.
1n pereţii canalelor au fost ,aşezate şi oîteva altare fragmentare. Trei
fragmente de altar păstrează încă parţial nume!~ divinităţii căreia le-aiu fost
dedicate, resipectiv Diana, Iuno şi Hercules 42 • Confirmarea ,sculpturală a două
dintre inscripţii o aduc fragmentele din ,statuile în mărime naturală a lui
Hercules şi a Dianei, descoperite on umplutură 43 •
Dacă templul a avut două faze ,de construcţie, este de presupus că fra:gmentele epigrafice ~i sculpturale amintite au apaI1ţinut celei dintîi. ln acest
caz, el a fost inchinat iniţial mai multor divinităţi (printre care Iuno, Diana
fi Hercules) şi nu există nici un motiv să-şi fi modiifica,t consacrarea În
faza a doua. Dacă, ,dimpotrivă, templul are o singură -fază de construcţie
(databilă, cum s-a văzmt, în a -doua jumătate a se;:olului al Ii-lea e.n.),
atunci piesele descoperite in umplutură şi în pereţii canalelor trebuie să provină din alte construcţii, ,învecinate. In acest •caz, divinitatea căreia marele
templu ,îi fusese închinat nu se .poate stabili.
1n zona templului, fo.ainte de construirea acestuia, existase o clădire de
lemn, a;e cărei urme au fost surprinse în seeţi,unile efectuate. Ea a pierit
într-un incendiu; Î!n stratul de ,arsură s-a descoperit o monedă ,de la Traian.
oraşului
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