CERCETARI ARHEOLOGICE LA SAMIZEGETUSA.
CAMPANIA 1992-1993; CLĂDIRILE EM 30-EM 31
Cercetării.le arhe:ologice întreprinse de Muzeul Naţional. de Istorie
a Transilvaniei, la Sarmizegetusa, în anii 1992-1993, au continuat investigarea unui obiectiv complex, identificat, în anul 1990, de colectivul
Universităţiii din Cluj şi parţial cercetat, în anul 1991, de către w1 coledtiv al MuzeulUi Civilizatiei Daci.ce si Romane din Deva. Am utilizat
codificările folosirte în cerc~tflrilc precedente, oare vor fu publicate în rapoarte separate de către autorii acestora (pl.. I-II).
Suprafaţa P 6 a fost începută în anul 1991 şi săpată pe o adâncime
de circa 0,50 m, pe o lungime de 8,80 m. Este limitată spre N de un zid
din piatră, legată cu pământ, adosat zidurilor incintei sacre şi a clălirii
EM:.io, cu o fundaţie superficială. Zidul este, lat de 0,70 m, lung de
3,20 m şi reprezintă o blocare târzie, a spaţiulUi dintre zidurile celor
două clădiri. El începe de la nivelul crepidei zidului incintei sacre şi a
pragului intrării de la sud de EM2!l (pl. 28/1).
La 0,70 m sud de zidul amintit, paralel ou acesta, apare o fundaţie
de piatră măruntă de râu, fără mortar, lată de 0,90 m.
La sud de ea s-a găsit o fântână, cu diametrul la gură de 1,37 m.
Fundaţia, amintită ma:i sus, pare a reprezenta un pavaj în apropierea fântânii, întrucât latura sa de sud este construită după gura acesteia, iar
latura de nord este uşor arcuită în aceeaşi direcţie. Fântfma
a fost
săpată doar până la adâncimea de 6,30 m, întrucât prezenta pericol de
prăbuşire, ea neavând pereţii clădiţi cu piatră sau cărămidă. Fântâna
a fost umplută .intenţionat după o destul de scurtă perioadă de funcţionare, şi erodarea margli.nilor ei. Materialul arheologie destj::>perit în
umplutura fântânii, este nesemnificativ.
Atât pavajul, cât şi fântâna, deja umplută, au fost acoperite de un
strat de ţigle fragmentare, relativ compact, gros de 15-20 cm, care se
întinde, de fapt, pe întreaga suprafaţă a lui P 6 • Acesta rezultă, probabil,
din prăbuş,irea acXlperişului unei clădiri de lemn ale cărei urme (stâlpi de
susţinere, bârne), au fost surprinse în suprafaţă (pl. III).
Secţiunea P 5 este orientată E-V, cu lungimea de 12,75 m şi lăţimea
de 1,50 m. La 2,40 m de limita estică, a apărut un zid lat de 1,10 m, din
piatră de râu, fără mortar, repriezentând o fundaţie puţin adâncită
în
solul antic (pl. 28/2). La vest de zid, pe solul ant1iq, pe o lungime de
1,30 m, a apărut un strat gros de 5-6 cm din piatră mărurntă. La metrul 7,00 s-a identificat un zid, lat de 0,40 m, paralel cu primul, aşezat
pe un strat ele cultură, gros de 0,24 m, zid conSli:derat, în •eltapa anterioarJ
a cercetării noastre, drept soclul unui pontk Din acesta se păstrează trei
rânduri de piatră (pl. 28/2). La vest de el, se distinge groapa de urmă
rire a zidukd, din campania anului 1991.
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:Stratigrafia dintre zidul por.ticului şi cel al incintei sacre ne permite să stabilim relaţia cronologică dintre acestea (pl. IV). La adâncimea
de 1,10 m, apare un strat de piatră sfărâma:tă şi mortar, care începe lângă
zidul indntei sacre şi se întinde spre est 1,00 m. Acest strat, care reprezintă un nivel de construcţie, acoperă o groapă naturală. La adâncimea
de 0,80 m, 15 cm sub crepida zidului de incintă, apare un al dotl.lea nivel de mnstrucţie. Menţionăm faptul că primele rânduri de piatră din
fundaţia incintei sunt legate cu mortar, sub care urmează o structură din
piatră măruntă de râu, pe o adâncime de 0,36 m.
Uşor sub nivelul crepidei începe un strat de dărâmătură compus din
pi.attră, mortar şi fragmente de tencuială făţuită. Tencuiala, reco1tată din
acest nivel, are primul strat gros dei 1,7 cm, stratul intermediar de 1,6 cm
şi o făţuială groasă de 0,2 croi. Acest nivel de dărâmare trebuie să fi
aparţinut primei faze a zidului li.ndntei sacre. Pe parametrul estic al
zidului se păstrează, la 0,25 m deasupra crepidei, un strat de tencuială,
diferit ca structură faţă de cel descris mai sus. Partea ei inferioară este
perfect orizontală şi marchează nivelul de călcare dintre zidul porticului
şi cel al incintei sacre. Tencuiala păstrată are o grosime de 4 cm şi este
oompuSă din trei straturi succesive, cel lipit de piatră mai grosier, cel
intermediar mai fin, iar cel exterior, amestecat cu praf de cărămidă, fă
ţuit şi vopsit în roşu.
Zidul porticului a fost, la rândul său, tencuit, numai pe parametrul
dinspre est, cu o tencuială groasă de 3 cm, de o 'Calitate inferioară.
In concluzie, zidul incintei sacre a avut două faze de construcţie,
în faza a doua adăugându-i-se un portic. Argumentele care susţin ipoteza sunt următoarele: ambele ziduri sunt tencuite spre est cu o tencuială rezistentă la intemperi; (opus signinum), soclul porticuluâ. este construilf; într-un strat de dă1·âmătură la nivelul corespunzător crepidei zidului de incintă. Intre cele două ziduri a existat, probabil, o platformă
de circulaţie, în faza a doua, la nivelul c.ăreia începea tencuiala zidulai
incintei sacre. In exteriorul soclului porticului, nivelul de călcare, inferior platformei, se afla la nivelul la care începe tencuiala acestuia.
In stadiul actual al investigaţiei, 'avem rezerve în ce priveşte considerarea zidului de la est de incinta sacră drept soclu al unui pontic.
Acestea rezerve sunt generate de faptul că substrucţia acestui zid este
foarte fragilă., fiind aşezată pe şi în dărâmă,tură, că lipsesc elemente arhitedonice (baze, capiteluri, fusuri de coloană, arh:Ltrare, cornişe etc.),
iar materialul tegular, descoperit la est de zi.dol incintei sacre, este extrem de rar.
Profilul dill1.tre zidul incintei sacre şi zidul estic al clădirii EM30
prezintă următoarele caracteristici: la nivelul solului antic, apare o groapă ::dâncă de 0,20 m, umplută cu pământ pigmentat cu cărbune. Deasupra solului, peste un strat subţire de cultură, urmează un nivel de dă
râmă;tură, foarte bogat în ţigle, gros de circa 0,20 m. in continuare, un
strat de nivelare de 0,3'5-Q,40 m, deasupra căruia apare un al doilea
Pivel de dărâmătură, de asemen~a, foarte bogat în ţigle şi olane fragmentare. Primul strat de dărâmătură pare să aparţină unei clădiri de
lemn (vezi mai sus P 6), iar cel de al doilea nivel pare să fie datorat ruinării clădirii EM 30 (pl. IV).
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1n campaniile cu1ilor 1992-1993, a fost pusă în evidenţă exis.tenţa
a două cLl.diri, despărţite de o curte pavată, clădiri denumite EM 30 , EM 31 •
Acestea sunt situate la vest de incinta sacră. Au rost cercetate parţial în
anul 1991 prin deg<ajarea laturii estice a clădirii EM 30 care a dus la
identificarea ai-ci a trei încăperi (Ci. C:!! C 3 ) şi la depistarea clădirii EM 3 i.
prin secţiunea P 4 (pl. II).
Păstrfo1d un martor, lat de 1,00 rn, am extins spre vest cercetarea
edificiului prin deschiderea a două secţiuni, lungi de 35,50 m şi late de
4,00 m, numite P 7 şi P 8 • S-a continuat, de asemenea, secţiwl.ea din anii
precedenţi, notată de noi P 1 , spre sud. La eSiti de secţiunea Pi. s-a deschi3 o supi-afaţă P 9 , având dimensiunile de 3,80 m X 7,20 m.
Clădirea EM:m se află situată la sud-est de Schola Gladiatorum, între
amfiteatru şi zidul vest.ic al incintei sacre (pl. I).
1n prima fază, edificiul de piatră are o formă rectangulară, cu laturile de 15,35 m nord-sud şi 13,10 rp es.t-vest. Intr-o fază ulterioară es:te
extinsă spre sud prin adăugarea unei încăperi, C 3 , cercetată în anul 1991.
fo urma acestui adaos latura estică a clădirii are lungimea de 19,50 m.
In prezentul raport, luăm în discuţie doar rezultatele obţinute în
rerioada 1992-1993.
Camera 2: dimensiuni interioare, 5,00 m nord-sud X 5,60 m est-vest.
Din camera C~ am cercetat o suprafiaţă de 2, 70 m est-veo,t X 5,00 m
nord-sud. Pe latura de vest a camerei s-a identificat o intrare, la 1,30 m
faţă de zidul sudic, lată de 1,00 m (pl. 28/3).
fa zona intrării, spre sud, zidul vestic al încăperii este construit din
pi<i.tră de râu, având lăţimea de 0,60 m.
1n interiorul încăperii, la adâncimea de 0,53 m de la nivelul actual
::il solului, s-a surprins un strat de lut compact, care marchează nivelul
de călcare din ultima fază, strat care se remarcă şi în exteriorul camereL Acest nivel de lubuială se aşează peste un strat de dărâmătură, compus din cărămizi, ţigle şi olane frac;turate, aşezat pe un sol negru, pigmentat cu cărbune şi cărămidă, gros de circa 0,15 m. Sub 1acesta, în partea de nord a camerei, apare a alveolare umplută cu cărbune, ţigle, că
rămizi sfărâmate, care se extinde şi în afara zidurilor camerei. Zidul
nordic al camerei, liat de 0,50 m, prezintă spre exterior, la adâncimea
de 0,90 m, o crepidă lată de 0,15 m, care merge 0,35 m în adâncime şi
care, la prima vedere, pare a fi fundaţia zidului. La zidul vestic această
crepidă apare în interiorul camerei, pe o lungime de 2,50 m spre sud.
Elev:aţia zidului nordic al camerei esrte deplasată spre interior cu 0,15 m
(lăţimea crepidei din exterior) şi es1Je aşezată pe un nivel de arsură, identificat la adâncimea de 0,90 m. Din aceste motive, credem că fundaţia
zi:dului nordic şi, parţial, a zidului vestic reprezintă urma unui zid mai
vechi peste care s-a construit, într-o flază ulterioară, elevaţia zidului camerei, fărăl a respecita întru-totul traseul vechiului zid. Continuarea
spre sud a zidului V1estic (pl. 29:f 4), lat de 0,60 m, în care s-a practicat
intrarea, are o fundaţie constituită din doar două rânduri de piatră astfel încât, între fundaţia zidului vechi şi fundaţia acestei continuări apare
o diferenţă de 0,35 m. Şi din modul de construcţie a zidurilor rezultă o
diferenţă cronologică între ele, oferită de calitatea materialului de con-
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strucţie utilizat. Astfel, în partea de
intrării, ală1turi de piatra de râu, s-a
.şi micaşist, de :talie mijlocie p<înă la

nord şi de vest, până în apropierea
utilizat piatră de carieră, p.aragnais
mare, câtă vreme continuarea spre
sud a zidului este construitc'i. numai din p1atră de rftu, de format mic ~.i
mijlociu. întrucât nu am găsit urme de demolare a tronsoanelor <le nord
şi vest, considerăm că atât în prima fază, reprezentată de fundaţie, cât
şi în a doua fază, de reconstrucţie (reprezentată de elevaţia deplasiat<:!),
destinaţia încăperii era aceiaşi şi aceasta nu. era închisă integral spre sud.
Prima fază sfârşeşte printr-un incendiu, întrucc"1t elevaţia fazei a doua
este construită pe un strat de arsură. Faza a doua este, de asemenea distrusă, tot printr-un incendiu, fiind parţial demolată. 1n faza a treia, destinaţia încăperii se schimbă, probabil, se continuă zidul vestic spre sud,
mai lat cu 0,10 m, dărâmătura este acoperită cu o podina de lut, corespunzând pragului. Dacă al doilea strat de dăr<îmătură şi arsură reprezintă distrugerea marumanică, atunci nivelarea de lut din în6tpere şi
forma ei actuală nu pot fi decît postmarcomanice.
Materialul arheologic sărac, descoperit în încăpere, nu ne permite
să stabilim o relaţie cronologică absolută între fazele de construcţie surprinse. !n stratul inferior din camera 2 au fost identificate urmele w1ei
construcţii de lemn, de asemenea, incendiată. Aceste urme, reprezentate
de arsură şi de amprentele unor structuri de lemn, aparţinând unei clă
diri anterioare lui EM~ 0 , au fost desqoperite, de altfel, în întreaga suprafaţE'1 a secţiunilor P 7 şi P 8 • Răvăşirile şi nivelările romane, precum
şi cele dintr-o epocă modernă, nu au permis stabilirea plam.irilor
s,au
planului clădirii de lemn. Cele mai vizibile ~lemente ale acestei clădiri
au fost surprinse în partea de nord a sectiunii P;. Este vorba de un
perete din chdrpici, surprins pe o lungime de 2,40 m, situat la 1,02 m
de zidul estic al camerei 4, la adâncimea de 0,64 m. faţă de nivelul actual
al solului. Peretele are o făţuială, groasă de 1, 1,5 cm, un strat de arsură
de lemn, gros de 2-3 cm, urmait de un a1t strat de făţuială de lut, grps
de 5 cm. Deci, lăţimea peretelui era de 8-9 1cm şi s-a păstrat pe o înăl
ţime, pe alocuri, de 0,20 m. Podina încăperii era din lut, acum puternic
ars. Acest nivel este situat la 0,84-0,95 m adâncime faţă de nivelul actual al solului şi reprezintă un prim nivel de incendiere din zona clă
dirii EM 30 . Peste podină există un strat de ţiglă, pr:ovenită din prăbu
şirea aooperişului. Deci, edificiul a sfârşit printr-un incendiu şi nu
a
mai fost reconstruit.
Camera 4 are dimensiunile interioare de 4,25 m nord-sud respectiv,
6,30 m est-vest (pl. 29/5). Intrarea se făcea pe latura de est şi este marcată de un prag, lat de 0,85 m, alcătuit din lespezi de piatră. Este posibil ca acesta să reprezinte partea superioară a unei scări, supoZiţie generată de existenţa unei îngrămădiri de pietre, aflată atât sub prag, cât
şi la est de el, pe o lungime de circa 2,00 m şi o lăţime de 0,90 m
(pl. 29/6).
Interiorul încăperii a fost deranjat de cercetări sau săpături întâmplătoa·re, anter~oare. Am reuşit să identificăm o r;orţiune din pavajul iniţial al încăperii. Acesta cions.tă dintr-un strat de pietre, gros de
circa
0,35 m, ·aşezat Pe nivelul de dărâmare ,a ~lădirii de lemn ş.l acoperit cu
un strat de lut, care are o grosime de 0,05 m.
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S-au găsit, de asemenea, reSJturile unui cuptor, probabil, de copt
pâine. Din el s-a păstrat, la adâncimea de 0,40 m, faţă de nivelul actual
al solului, o lutuială de 0,05 m, puternic arsă, aşezată peste un strat de
pietre de talie mică, puse în dungă, gros de 0,10 m. La rândul lor, aceste
plietre sunt a!'lezate pe un strat de pietriş mărunt', gros de 0,04 m (pl.
IV). Cuptorul pare să fi avut o formă circulară, cu diametrul de ciroa
2,00 m.
Zidurile de est şi de sud ale încăperii au o lăţime de 0,50 m, sunt
construite din piatră de râu, legată cu mortar. Sub zidul sudic, la ad~m
cimea de 1,17 m, într-un pământ negru, gros, lipsit de material arheologic, a apărut fundaţia unui zid, deplasată, cu 0,24 m nord, faţă de zidul încăperii. Acesta reprezintă prima fază de construcţie a zidului sudic.
Acestei faze îi corespunde în încăpere un pavaj de lut. Cuptorul aparţine fazei a doua. In faza a doua, camera 4 a fost lărgită spre sud, talpa
noului zid, fiind aşezată pe pământ, la 0,24 m sud, de zidul descris anterior. Zidul estic este reconstruit pe aceeaşi fundaţie.
Latura de vest a camerei 4 este distrusă pe o lungime de 3.40 m, de
la zidul nordic al clădirii alune<"ată, pr10babil, în şanţul aflat la vest de
aceas.ta. S~a păstrat doar un rând de pietre, la adâncimea de 1,40 m.
Colţul de sud-vest al camerei a fost construit din cărămidă sau a fost
refăcut, reparat, 0Ll cărămidă.
Porţiunea mai bine păstrată a zidului vestic prezintă o caracteristică
rară. Astfel, la bază, pe o lungime de 3,70 m, din colţul sud-vestic spre
sud, a fost placat cu lespezi mari de gresie. Acestea aveau rolul de a
apăra zidul de jetul de apă, utilizat pentru punerea în funcţiune a instalaţiilor de moară descoperite în camerele 5-6.
Camera 5 are dimensiunile de 2,45 m nord-sud X 3,70 m est-vest.
Colţul de nord-est al încăperii a fost distrus prin săparea unei fântc1ni
moderne!. De altfel, întreaga stratigrafie a acestei camere a fost bulverna1tă de săpături mai vechi şi mai noi. De exemplu, în apropierea zidului sudic, la - 1,10 m, a apărut o monetă, din anul 1924. Din(tri-un
scindaj efectuat în partea de vest a camerei, a reieşit că zidul de sud şi
cel vest.ic sunt legate organic. Zidul sudic are o fundaţie de 0,30 m, construiită din piatră de râu. Intre ultimul rând de piatră al fundaţiei zidului sudic şi baza zidului vestic există o diferenţă de 0,58 m, în favoaren
celui vesitic. Situaţia este identică şi pe latura de nord, cu precizarea că
zidul nordic al camerei se adosează zidului ei vestic (pl. 30/7). Profunzimea fundaţiei zidului vestic se datorează faptului că el a fost înălţat pe
ma:lul estic al unei văi sau canal antic, direcţionat nord.:..sud. ln profilul
nordic al casetei, în apropierea zidului vestic, pe întreaga adâncime a
fundaţiei, :apare urma unei b{irne, late de 0,12 m. Ea nu reprezintă traseul şanţului de implantare a zidului, ci reprezintă, probabil, urma unui
cofraj sau a unui stâlp pentru fortificarea zidului. Urma unui stâlp, în
jurul căruia s-a bătut piatra, a fost descoperită şi în exteriorul zidului
vestic al camerei.
Credem că ultimului nivel de dilcare din încăpere îi aparţine o lutui.ală, aflată la adâncimea de circa 0,50 m, îi1 care s-a găsit un element
de râşniţă romană (meta, vezi planşa XIV, pl. 30/8), cu diametrul de
0,85 m şi 0,13 m grosime. A fost elementul esenţial în stabilirea des1inaţiei clădirii drept o moară antică:
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La noro de C,;, se află situată camera C 6 care are dimensiunile de
6,25 m nord-sud şi 3,70 m est-vest.
La fel ca în camera C 5 , suprafaţa încăperii C 6 a fost deranjată de
intervenltii u1terioare astfel încât monete din secolul III au fost desooperite
niw:~ele inf·ePioare şi -o monetă de la începutul secolului ;al
II-lca în nivelele superioare. Nefiind identificat traseul unei cercetări
anterioare, credem că din zonă a fost extrasă piatră, sau alte materiale
de către săteni. Elementul deosebit din aeastă încăpere a fost surprins
în colţul său nord-vestic, unde s-a identificat o groapă, având dimen·
siunile de 2,90 m nord-sud şi 2,40 m est-vest (pl. 30/9). 1n extremitatea
estieă a ei, apar urmele a doi stâlpi, cu diametrul de 0,30 m, aşezaţi în
gropi, cu lespezi de piatră pe fund. La vest de aceştia se aflau alţi doi
stâlpi, situaţi stratigrafi.c la 0,40 m mai jos faţă de aliniamentul estic.
Cei patru srtâlp~, în:chideau o suprafaţă de r,60 X 1,60 m. La 1,00 m
spre sud-est de această structură, s-a identiîicat urma unui alt stâlp de
fo•mă circulară, din lemn, ce are diametrul identic cu al celorlalţi. Spaţiul cuprins între primii patru stâlpi e.s:te alveolat şi ,a fost colmatat cu
nisip aluvionar. În această suprafaţă s-a găsit o piatră de moară, în poziţia secn.mdară, având di,ametrul de 0,78 m şi 'o grosime de 0,12 m (pl.
XIV). Zidul vestic al încăperii, în dreptul instalaţiei, pe toată Ei.ţi..TTlea
ei, spre exterior, era placat cu lespezi rnasiive, de gresie (pl. 30/8). Urmele stâlpilor de lemn (pl. 31/10), piatra de moară descoperită între ei
şi placarea exterioară a ziduiui cu piatră, canalul colmatat, identificat
la vest de clădire, Sllilt elemente care conduc la ideea existenţe~, aici
a unei instalaţii de moară hidraulicii. (vezi planşa VI).
Zidul estic al camerei 6 a fost deranjat, l.a ambele extrem'ităţi, de
lucrări m~derne. Dacă relaţia sa cu zidul nordic al camerei 5 nu mai
poate fi stabilită din cauza fântânii, excavată ,acolo, fântână care a distrus şi latura estică a camerei 5 (prelungi:riea spre sud a ziduJ.ui în discuţie~, relaţia cu zidul smdic al camerei 4 poate fi sesizată în sensul că
fundatia camerei 4 încalecă fundatia acestui zid.
A ccesul în clădirea EM 30 se r~aliza prin latura de sud, printr-un culoar, situat între C 2 , C 5 şi C 6 . Intrarea este marcată printr-un prag, reprezentat de un bloc masiv de piatră de calcar, cu dimensiul1iile de:
1,04 m llmgime, 0,60 m lăţime şi 0,15 m grosime.
!n concluzie, clădirea EM30 a fost construită peste una sau mai mulie
clădiri din lemn incendiate. Intr-o pri.mă fază, e:xiista o formă aproape
patrată şi două încăperi ineg;ale. Destinaţia ei în această fază nu poate
fi stabilită cu certitudine. Dacă luăm în co~derare fragmentele de
răşniţă de mai mici dimensiuni decât cele găsite în camerele C 5 P,i C 6,
folosite ca material de oonstructie sau în straturile de nivelare inferioare, am putea presupune că şi 'în prima fază destinaţia clădirii era tot
de m-oară. În faza a doua se construieşte camera 4, prin demolarea parţială a zidului interior şi camera 1, cu o deschidere largă pe latura de
vest. Faza a II-a cade pradă unui puternic incendiu, după care zidurile
celor doUă încăperi (2, 4) sunt demolate şi reoonstruite fără a respecta
întru totul vechea fundaţie. Planimetria clădirii nu se schimbă după
refacere. În faza a III-a, se recurge la o reamenajare ii.nberioară. Astfel,
în camera 2, se prelungeşte zidul vestic spre Sllld şi apare o deschidere
mai îngustă, se creează camera 5 prin construirea unui zid transversal,

:în
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ou o fundaţie superficială şi se adaugă, în exterior, încăperea nr. 3. Instalaţia din camera 6 aparţine fazei a II-a şi rămâne în fw1cţionare şi în
faza .a III-a, de asemenea, cuptorul din camera 4. Credem, că o activitate productivă se desfăşura numai în camera 6. In camera 5, unde s-a
găsit prima râşni'ţă, putea fi un, ew~ntual, depozit de pietre de moară,
spaţiul

oferit de

această încăpere

fiind prea mic pentru o

instalaţie.

Clădirea sfârşeşte prin ruinare lentă. Nu s-au găsit elemente pentru
datarea absolută a fazelor de construcţie. Monetele, descoperite într-un
număr relativ mare, nu pot fi utilizate pentru datare, întrucât, datorită
bulversării moderne a zonei, cele mai multe au fost găsite, din punct de
vedere stratigrafic, în poziţii secundare. O singură excepţie face o monetă, probabil, emisă sub împăratul Hadrian, găsttă pe vatra cuptorului
de copt pâine (catalog, nr. 42). Fiind arsă şi corodată, prezintă incertitudine în determinare, de aceea nu poate fi folosită în datare.

Intre clădirile EM30-EM31 a fost relevată existenţa unui spaţiu de
9,65 m. Acesta a fost închis, spre vest, cu un zid de foarte proastă ca:litate, în mare parte alunecat în canalul, paralel, cu clădirea. Suprafat,a
a fost pavată cu lespezi mari de gresie, ceea ce înseamnă că avem de a
face, de fapt, cu o curte în aer liber a morii (pl. 31/11).
In spaţiul amintit, s-au descoperit structuri, aparţinând unor construcţiii de lemn, mistuite de un incendiu, fundaţiile unei mari clădirii
de pia:tră, distrusă cu prilejul construirii clădirii EM 31 • Zidul vestic al
acestei cli:ldiri mai vechi avea o fundaţie de piatră măruntă de râu, lată
de 0,65-0,70 m şi a fost surprinsă de o lungime de 21,50 m de la zidul
sudic al clădirii EM30 spre sud, depăşind limita sudică a clădirE EM 31 .
O primă compartimentare identificată a acestei construcţii, apare la
5,60 m de la zidul sudic al Clădirii EM 30 , care, probabil, a constituit limita nordicii a constructiei mai vechi. In interiorul acestei compamimentări, la 1,80 m sud de zidul morii şi la 1,39 m vest de zidul camerei 3.
s-a găsit un aliniament de doi piloni, situaţi la o distanţă de 0,80 m unul
faţă de celălalt, având latura de 0,80 m fiecare. Aoelui~i edificiu îi
aparţine puţul F 2 , dare are diametrul la bază de 2,00 m şi care a fost
cercetat până la 2,10 m, adâncime. Puţul a fost zidit, iniţial, cu piatră,
care s-a prăbuşit în interior. Fântâna era colmatată când a început construcţia clădirii EM3 i. întrucât nivelul de oonstrucţie al acesteia se observă într-o alveolare rămasă la nivelul solului după umplerea fântânii.
Lespezile din curte acoperă atât substrucţiile clădirii mai vechi, cât şi
fântâna (pl. 31/12). La vest de F 2 s-a găsit un alt puţ, F 3 , cu diametrul
la buză de 1,80 m, care a fost săpat până la adâncimea de 2,60 m, unde
a fos.t găsi.t peretele zidit. F 3 este mărginită de lespezile curţii, fiind contempor.ană cu acestea.
1n apropierea zidului incintei sacre a fost identificată o nouă fântână, F.1, care străpunge traseul zidului clădirii vechi şi are diametrul de
1,80 m. Această fântâ11<'l era mărginită spre nord de un pavaj de piatră,
cu dimensiunile de 1,70Xl,60 m, care continuă, probabil, spre nord. Nici
una dintre cele trei fântâni nu a putut fi cercetată integral.
Clădirea EM31 • în partea de vest, este situată pe acelaşi aliniament
cu moara. Are o formă rectangulară, având dimensiunile de 10,40 m
nord-sud pe 16,00 m est-vest (pil. 32/13~. Limita sa estică se află, la
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0,92 rn, faţă de zidul incintei sacre. Spaţiul dintre EM 31 şi incinta sacră
este închis spre nord şi sud de câte un zid adosat ambelor construcţii.
Zidurile exterioare ale clădirii au lăţimea de 0,57 m, fiind construite din piatră de r;:lu, legată cu mortar, avi'md o fundaţie ele 0,70 m, din
piatră nelegată cu mortar. Clădirea avea, în interior, cinci spaţii, delimitate de ziduri, înguste de 0,25---0,30 m. Spre sud clădirea este prevă
zută cu un coridor est-vest, desfăşurat pc întreaga iungime
a cl{1dirii
(14,40 m est-vest pe 2,70 m nord-sud). 1n acest culoar, în extremitatea
sa vestică, s-a descoperit un prag din lespezi de piatră, aşezat pe un
s1lrat de mortar (pl. 32/14), lung de 2,50 m şi lat de 0,40 m, care reprezenta. probabil, intrarea în camera V. Aceasta are dimensiunile de
5,70 m nord-sud pe 5,30 m est-vest. Zidurile sale de sud şi de est au
lăţimea de 0,36 m şi sunt reprezentate de două rânduri de piatră. legate
cu mortar, e:1şezate pe o fundaţie de 0,40 m, de asemenea, legată cu mortar. Pavajul acestei camere, ca şi a coridorului, consta dintr-un strat de
lut, foarte bine bătut. Din culoarul I se pătrunde, probabil, în încăperi
printr-un hol, II, lat de 1,20 m şi lung de 2,90 m, pavat cu piatr.:1 mă
runtă, aşezată în dungă. La nord de el este situată camera IV,
lungă
de 4,20 m şi lată de 3,00 m. A fost pavată tot cu piatră măruntă de râu,
aşezată în dungă, peste
care s-a turnat un strat de opus signimum,
identificat în colţul de est. La est de C II şi C IV se află o încăpere, apropiată ca dimensiuni de CV (5,85 X 5,80 m). Sistemul de pavare al acestei încăperi este identic cu cel din C II şi C IV şi se află la ad<încimea
de 0,34 m, faţă de nivelul actual al solului (pl. 32/15, pl. V).
rn această campanie nu s-a demontat pavajul încăperilor şi nu s-a
cercetat colţul sud-estic al edificiului. ln partea de vest a încăperilor
I şi V, la adâncimea de 0,90 m, s-a găsiit traseul zidului v.estic al clă
dirii anterioare, identificată în curtea morii, zid care depăşeşte, spre sud,
clădirea EM31 . Nu ne putem pronunţa încă asupra destinaţiei acestui
edificiu. Materialul arheologic descoperit este foarte sărac.
DORIN ALICU -

VICTOR POPA - CONSTANTIN POP EMILIAN BOT A - MARINELA VOMIR

CATALOGUL MATERIALELOR DESCOPERITE ÎN CLADIRILE
EM 30- EM 31

os

=

1. Corn de capră fasonat, descoperit în fântâna din P6, - 4,00 m, L
15,6 cm.
INV. 29.555 (toate piesele au nr. de inventar ale Muzeului de arheologie din
Sarmizegetusa). Pl. IX/1.
3. Ac de cusut, cu două orificii, descoperit în secţiunea PB, între Zl şi Z3 la - 1,65 m.
11 cm. INV. 29.538. PL IX/2.
3. Ac de cusut, cu două orificii descoperit în secţiunea PS, între Zl şi Z3 la - 1,65 m.
L = !l,5 cm. INV. 29.546. P!. rx·;1.
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4. Ac ele cusut, cu vârf fragmentar, urechea lăţită, descoperit în secţiunea PB la
- 1,50 m. L = 11,8 cm. INV. 29.542. Pl. IX/4.
5. Ac, fragment, prezentând incizii alveolare pe corp, descoperit în secţiunea P7
la - 1,50 m. L = 5,5 cm. INV. 29.536. Pl. IX,'5.
G. Mâner, ele form{t rotundă în secţiune, având la capătul mai subţire un orificiu,
descoperit în extinderea lui Pl (portic) la - 0,50 m. L = 6,4 cm. INV. 29.522.
Pl. IX G.
î. Ac de păi-, fragmentar, cu capul conic, descoperit în secţiunea P7 la - 0,70 m.
L = 5,8 cm. INV. 29.510. Pl. IX/7.
B. Ac fragmentar, descoperit în secţiunea PB la - 1,65 m. L = 8,5 cm. INV.
29.545. Pl. IX/8.
BRONZ
9. Fibulă, fragment, cu p1c10r întors pe dedesubt, descoperită în extinderea spre
V a secţiunii PB, la - 2,00 m. INV. 29.552. Pl. IX/9.
10. Spatulă-sondă, având la unul din capete un bulb ovoidal, la celălalt o cavitate, cleswperită în secţiunea PB la - 0,90 L = 15 cm. INV. 29.518. Pl. X/1.
11. Bandă, fragmentară, (strygillium), având pe margini câte două incizii longitudinale paralele, descoperită în P7 la - 0,70 m. Dimensiuni = 10,3 X 2,3 cm.
INV. 29.530. PI. X/2.
12. Styllus, fragmentar, descoperit în secţiunea P7, camera 1 la - 0,72 m. L
9,2 cm. INV. 29.547. PI. X/3.
13. Ac fibulă descoperit în secţiunea P5, la - 1,35 m. L
4 cm. INV. 29.551.
PI. X/4.
14. Ac de cusut, îndoit, cu urechea ruptă, descoperit în extinderea lui Pl, în
portic, la - 0,65 m. L = 8,1 cm. INV. 29.524. Pl. X/5.
15. Cheie-inel, descoperită în -secţiunea PR, la - 1,45 m. INV. 29.517. PI. X.16.
16. Verigă fragmentară, ou secţiune rotundă, descoperită în secţiunea PB; la
0,30 m. D = 4,7 cm. INV. 29.539. PI. X/7.
lî. Terminal de curea, descoperit în extinderea lui Pl, în portic, la
0,15 m.
L = 6,7 cm. INV. 29.529. Pl. XI.II.
18. Fibulă, fragmentară, puternic profilată, descoperită în fântâna de la profilul
vestic al secţiunii P7, L = 4,6 cm. INV. 29.525. PI. XI/2.
19. Sârmă, lăţită prin ciocănire, descoperită în secţiunea P7, .Ja - 0,90 m. L =
5,8 cm. INV. 29.515. PI. XI/3.
20. Fragment fibulă, puternic profilată, descoperit în secţiunea PG, la est de zidul
de incintă. L = 5,5 cm. Pl. XI/4.
21. Aplică zoomorfă, descoperită în secţiunea P7, la - 1,40 m, camera 2. D
3,2 cm. INV. 29.547. Pl. XI/5.
22. Ţintă circulară, cu buton ele prindere, având un decor pe disc sub forma
unor petale, descoperită la est de zidul incintei sacre, la - 0,40 m. D =
2,8 cm. INV. 29.550. Pl. XI/6.
23. Placă, fragment, descoperită la est de incinta sacră, EM31, la - 0,30 m. Dimensiuni = 13 X 10 cm. INV. 29.553. Pl. XIl/1.
24. Bandă, prinsă în plumb (fragment statuie?), descoperită la est de zidul incintei
sacre, EM3'1, la - 0,30 m. Dimensiuni = 14,2 X 3,3 cm. INV. 29.554. PI. XII/2.

=

=

=

STICLA
25.
26.
2i.
28.
'.l9.

Buză bol, descoperită în secţiunea P7, la 0,50 m. D = 9 cm. INV. 29.557.
Pl. XIII/1.
Buză flacon, descoperită în secţiunea P8, la 1,50 m. D = 5 cm. INV. 29.540.
Pl. XIII/2.
Fund pahar, descoperit în secţiunea Pl, în portic, la - 0,15 m. D
6 cm.
INV. 29.527. Pl. XIIl/3.
Fund pahar, descoperit în extinderea lui Pl, la - 0,65 m. D = 5 cm. INV.
29.528. PI. XIII/4.
Fund pahar, cu inel şi profil vălW'it, descoperit in extinderea lui Pl, la
- 0,70 m. D = 5 cm. INV. 29.526. PI. XIII/5, 8.
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30. Fund pahar, descoperit în extinderea lui Pl, în portic, la - 0,40 m. D
4,2 cm. INV. 29.523. Pl. XIIl/6, 7.
31. Fund bol, descoperit în aluviunea din P7, la - 1,20 m. D
4 cm. INV. 29.520.
Pl. XIIl/9.

=

MATERIAL CEHAMIC
32. Fragment figurină de teracotă, descoperit în secţiunea P8, la - 1,50 m. L =
11,8 cm. INV. 29.544. Pl. XIV /1.
33. Fragment figurină de teracotă, descoperit în extinderea lui Pl, la
0,60 m.
L = 6,9 cm. INV. 29.531. Pl. XIV/2.
34. Fragment corp vas, cu decor T.S., descoperit în secţiunea P8, la
1,50 m.
L
5,7 cm. INV. 29.543. PI. XIV/3.
35. Fragment tegulă ştampilată, M(ID), descoperit în extinderea lui Pl, la
0,40 m. Dimensiuni = 9,2 X 7,8 cm. INV. 29.533. Pl. XIV/4.
36. Fragment tegulă ştampilată, QCC, descopeTită în extinderea lui Pl, în portic,
la - 0,40 m. Dimensiuni = 9,5 X 8,2 cm. lNV. 29.534. Pl. XIV/5.

=

MO NETE
37. Dupondius, Domitianus, 27,6 X 26,1 mm, 9,22 g, axa 7. Conservare slabă, deteriorat. RIC, II, p. 200 (nr. 368 a), 203 (nr. 393), 205 (nr. 409), 206 (nr. 421)
(Roma, a. 88-96 p.Ch.). EM:ith P;, C4 , la - 1,00 m (sub stratul de bolovani).
INV. 29.47i.
38. Dupondius, Traianus, 27,3 X 26,l mm, 7,82 g, axa 7. Slab conservat, revers
şters, legenda distrusă. RIC, II, p. 272 (nr. 385), 273 (nr. 398) (Roma~ a.
98-99 p.Ch.). EM 3i. P 4 , la - 0,50 m, la 2,50 m est de zidul incintei sacre.
INV. 29.563.
39. As, Traianus, 25,6 X 26,4 mm, 8,18 g, axa 7. Tocit, revers aproape complet
şters. RIC, II, p. 285 (nr. 575) (Roma, a. 103-111 p.Ch.). EM31 Ps, la 0,80 m.
INV. 29.564.
40. Sestertius, Traianus, 30,2 X 27,8 mm, 13,85 g, axa 7. Tocit, foarte deteriorat.
RIC, II, p. 291 (nr. 670) (Roma, a. 114-117 p.Ch.). EM3i. P5, m 4,75, la 0,40 m. INV. 29.565.
41. As, Hadrianus(?), 26,3 >< 24,6 mm, 7,61 g, axa ?. Foarte tocit, ilizibil, nedeterminabil; profilul portretului de pe avers seamănă cu Hadrian, în primii ani
de domnie (117-120 p.Ch.). EMJti. P 0 , la - 0,65 m. INV. 29.566.
42. As, Hadrianus(?), 23,8 X 23,4 mm, 6,87 g, axa 5(?). Corodat, ilizibil, pare
ars. Nedeterminabil. EM3CI pe vatra cuptorului din martorul dintre secţiunile
P; şi Pa. INV. 29.481.
43. As, Hadrianus(?), 24,3 X 23,3 mm, 7,95 g, axa 5. Foarte corodat, ilizibil, nedeterminabil. P 7, m 4,60 m, la - 0,70 m. INV. 29.475.
44. As, Hadrianus: L. Aelius Caesar, 23,9 X 23 mm. 6,63 g, axa 6. Conservarea
slabă. RIC, II, p. 482 (nr. 1071) (Roma, a. 137). EM3i. P 4, 2,50 m spre est de
zidul incintei sacre, la - 0,55 m. INV. 29.567.
45. Sestertius, Antonius Pius, 29,7 X 29,4 mm (grosime 5,7 mm), 28,29 g, axa li.
Deteriorat. RlC, III, p. 127 (nr. 772) (Roma, a. 145-161 p.Ch.). EM30, în dărâ
mătura din jurul cuptorului din martor. INV. 29.482.
46. Dupondius, Antoninus Pius: Diva Faustina I, 27,4 X 26,3 mm, 10,57 g, axa 11.
Bine conservat, greu lizibil. RIC, III, p. 166 (nr. 1163 a) (Roma, post. 141
p.Ch.). Descoperire întâmplătoare. INV. 29.568.
47. Denar ele potin, Antonius Pius: Aurelius Caesar, 18,l X 17,5 mm, 1,81 g,
axa 11. Conservare slabă. RIC, III, p. 80 (nr. 429 a) (Roma, a. 145-147 p.Ch.).
EM 30 , extinderea lui P 1, în portic, la - 0,50 m. INV. 29.477.
48. As, Marcus Aurelius: Faustina II, 25,4 X 22,1 mm, 7,39 g, axa 12. Bine conservat. RIC, III, p. 346 (nr. 1652) (Roma, a. 161-176 p.Ch.). EM30 , Pa, la 1,00 m, lângă fragmentul de zid din exteriorul camerei 5. INV. 29.569.
49. Sestertius, Marcus Aureliw;: Lucilla, 80,7 X 30,1 mm, 26,88 g, axa 5. Conservarea mediocră. RIC, III, p. 353 (nr. 1747) (Roma, a. 169-180 p.Ch.). Descoperire întâmplătoare. INV. 29.479.
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50. Dupondius, Commodus, 25,9 X 24,4 mm, 2,39 g, axa 12. Bine conservat, greu lizibil.
RIC, III, p. 404 (nr. 317) (Roma, a. 181 p.Ch.). EM30, P 4, extremitatea estică
la - 0,30 m. INV. 29.570.
'
51. As, Commodus: Crispina, 24,3 X 23,1 mm, 10,58 g, axa 5. Tocit, greu lizibil.
RIC, III, p. 443· (nr. 680, 682) (Roma, a. 180-183 p.Ch.). EM30, Pe, nr. 12,50, la
- 0,65 m. INV. 29.571.
52. Denar, Septimius Severus: Iulia Damna, 17,3 X 17,2 mm, 1,78 g, axa 6. Suberat(?). Conservare bună, mici deteriorări. RIC, IV/I, p. 170 (nr. 580) (Roma,
a. 196-211 p.Ch.). EM31, extinderea lui Pi. în portic, la - 0,30 m. INV. 29.478.
53. Denar, suberat, foarte tocit, nedeterminabil, 17,6 X 15,3 mm, 1,58 g, axa 7('!).
sec. III p.Ch.(?). EM:io. Pe, descoperire întâmplătoare. INV. 29.572.
54. Denar, Caracalla, 19,2 X 17,6 .mm, 1,66 g, axa 12. Bine conversat. RIC, IV/I,
Silueta portretului seamănă cu Caracalla Caesar sau cu Geta Caesar (începutul
p. 251 (nr. 268) (Roma, a. 215 d.Ch.). EM 30, Pe, m 13,50 (lângă râşniţă), la ~
0,70 m. INV. 29.573.
55. Denar de billon, Elagabal, 17,9 X 17,6 mm, 1,67 g, axa 12. Conservare bună.
RIC, IV/2, p. 36 (nr. 121) (Roma, a. 218-219 p.Ch.). EM30 , P 8, 0,85 m, pe
traseul zidului nordic al camerei 5. INV. 29.574.
56. Antoninian, Gordianu5 III, 22,4 X 20,9 m, 2,79 g, axa 7. Foarte bine conservat.
RlC, IV/3, p. 19 (nr. 34 (Roma, ianuarie-martie 240 p.Ch.). EM30, Pa, spaţiul
dintre camerele 4 şi 3, la - 1,10 m. INV. 29.575.
57. Antoninian, Gordianus III, 23,6 X 20,9 mm, 2,82 g, axa 1. Foarte bine conservat. RIC, IV/3, p. 22 (nr. 64) (Roma, a. 240, martie-mai(?), p.C.lil..). E~30,
la - 1,45 m. INV. 29.474.
.
58. Dupondius(?), Filip Arabul: M. Otacilia Severa(?). 27,5 X 25,2 mm, 12,58 g,
axa?. Foarte tocit, ilizibil, nedeterminabil. Silueta de pe avers aduce cu împă
rătesele din secolul III, mai căurând cu Otacilia Severa. RIC, IV/3, p. Y4
(circa) (Roma, a. 244-249 p.Ch.). EM30, Pe, între camerele 4 şi 5, la - 1,00 m.
INV. 29.576.
59. As, corodat, nedeterminabil, 25,9 X 24,7 mm, 6,72 g, axa? EM31, P1, în fântână,
din profilul estic, la - 2,20 m. INV. 29.·~76.
60. MONETA? disc foarte corodat, ilizibil, 27,5 X 26,3 mm, 7,45 g, axa?.
Posibil, să fie o monetă din secolul XVIII(?).
61. PROVINCIA DACIA, sestertius, Filip Arabul, 27,l X 26,9 mm, 12,21 g, axa IS.
Conservarea slabă, abia lizibil. Pick, 6; Martin, 2.56 (varianta I), (Sarmizegetusa, a. 246-247 p.Ch.). Pe, m 14,00, la - 0,50 m. INV. 29.573.
62. BITHYNIA(?), monetă .tE, Hadrianus, 27 X 26 mm, 9,33 g, axa 6. Tocită, corodată, aspect poros, greu lizibil. A vers ... AIAN I A6_PIANOC CE[B]). Cap profil
dreapta, radiat. Cerc perlat. Revers . • . Templu octastyl din faţă. Exergr'i
amplă; în ea [KOI BI0Y?] NIAC. Cerc perlat. Head, p. 510 (Nicomedia?, anii
117-125 p.Ch.). EM31o P 8, descoperire întâmplătoare. INV. 29.480.
63. Monetă bronz, Ferdinad I, 1924, 20,6 mm, 3,44 g, axa G. Avers XXX ROMANIA
XXX 1924. Steaua regatului. Revers. BUN PENTRU / 1 leu. Cw1Ună de spice.
Cerc perlat. P 8, camera 5, - 0,90 m. INV. 29.579.
(lVIonetele au fost determinate de d-l Radu Ardevan).
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