CERCETĂRI

ARHEOLOGICE LA SARMIZEGETUSA.
CAMPANIA 1993: AlVIFITEATRUL

Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa se afEi amplasat în afara zidurilor de incintă ale coloniei, la 110 m spre norc! 1 •
Săpături arheologice, cu un caracter ştiinţific la ace~:>t obiectiv, au
fost intreprinse la sffirşitul secolului al XIX-lea, de c;;1trc G. Tegl~ts,
P. Kiraly şi G. Szinte2. Săpăturile lor se rezumă la jumătatea norclicC:-1
a monumentului şi rezulfatelc sunt publicate la nivelul anilor în care
s-au executat cercetările. În privinţa datării monumentului, ei afirmă
că a fost construit în anul 158 p.Ch., bazfmdu-se pe descoperirea umn
fragment de ţiglă cu ştampila atelierului lui Iulius Alexander, care
produce în vremea consulilor Sextus Sulpicius Tcrtullus şi Quintus
Tincius Sacerdos Clemens.
Cercetările au fost reluate, în ianul 1934, de către C. Daicoviciu,
care publică un raport surnar1. Între anii 1934-1936, amfiteatrul este dezvelit în totalitate. C. Daicoviciu, în urma săpăturilor, considere! că !n
anul 158 a avut loc doar o refacere, sau o .ridicare a acoperişului, edificiul de piatră datând din vremea împ<iratului Traian.
Atât arheologii maghiari, cît şi C. Daicoviciu gftsesc urme ele fortificare a amfiteatrului; încadrate cronologic secolului al IV-lea p.Ch.
Sondaje în zona Amfiteatru s-au mai efectuat în anul Hl81, secţiunea A 14, în anul 1987, secţiunile A 3-A 4, la poarta de vest 5 , iar, ln
anul 1986, sondajul A. 5 , pe intrarea nr. 1 A dinspre aren;;1 6 .
în anul 1993, ca urmare a unui proiect de reconstituire a zonei de
vest a edificiului, am început săpături pentru sondarea fundaţiilor ?i
verificări de rutină a unui monument considerat cercetat. Rezultatele
au fost surprinzătoare, întruc~ît s-a dovedit că acest sit arheologic c~ste
departe de a fi exhaustiv investigat, c[1 ascunde încă mult;;1 informaţie
de natură istorică, arheologică şi de arhitectură.
Suprafaţa cercetată se înscrie în sectoarele I-III, în zona ele norcivest şi sectoarele XX-XXII, în zona de sud-vest (pi. I). S-a trasat, de
asemenea, o secţiune peste poarta de vest.
Cercetarea a început prin secţiuni transversale peste tribunele clin
sectoarele I-III (A 6-A8 ). Rezultatele obţinute în aceste secţiuni ciu determinat schimbarea sistemului de cercetare pentru sectorul de sud-vest.
In acest sector au fost dezvelite suprafeţe în spaţiile dintre zicluri
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(.-\ 11 -A. 2 ;). Sistemul de casete s-a aplicat şi în sectoarele de nord-vest, în
care a~·cste2, au fost notate C1-Ct, pentru fiecare sector (pl. II).
Prin secţiunile şi casetele efectuate s-a pus in evidenţă prezenţa unei
faze de lemn, anterioare celei de piatră, sistemul de construcţie a fazei
cio piatră, elemente privind utilizarea monumentului după părăsirea Dacic.•i de către administrntia romană.
Secţiunea A,; (pl. III), traversează sectorul I, pe direcţia est-vest,
avimd o lungime totală de 20 m şi o lăţime de 1,50 m. A relevat o s2rle
cl2 .elemente esenţiale. Astfel, zidul Z 1 se adosează unei funda~ii ("!) de
piatră măruntă de râu, lată de 0,80 m şi ad<:încă de 1,30 m, care începe
imediat sub nivelul solului actL12J (pl. 33/1) (din păcate partea de nord
a zonei exterioare a monumentului a fost deranjată cu ocazia modernidirii drumului naţional). Între Z 1 şi Z 2 , lu adîncimea de 0,75 m de la
nivelul ac.tual 21 solului (acesta nu reprezintă un reper arheologic întrucât
este rezultatul săpăturilor din 1934), s-a conturat o groapă de stâlp el~
formă rectangulară, cu latura de 1,20 m şi adâncimea de 1,50 m. Groapa
a fost umplutc.i. cu pietre şi păstrează, în centru, amprenta stâlpului de
lemn, de formă patrată, având latura de 0,40 m. Deasupra gropii se află
un strat, de circa 0,50 m grosime, de lut bine bătut. La est de Z 2 , la 0,4Q rr.1
distanţă, la nivelul humusului antic a apărut o altă groapă de stâlp, având
latura de 0,70 m şi adâncimea de 1,35 m. Ea este executa.tă în acee,aşi
tehnică, ca şi cea descrisă mai sus, păstrând amprenta stâlpului de lemn,
de formă patratii. tot cu latura de 0,40 m. Groapa este acoperită de un
strat de lut compact, care a;re o grosime de circa 1,50 m. În acest nivel
de lutuială se disting două straturi înguste de mortar, primul situat la
0.25 m, deasupra humusului antic, următorul, la 0,75 m, faţă de a.cesta.
Aceste două straturi nu reprezintă faze diferite de construcţie ale
monumentului, ci etape succesive de nivelare a spaţiului dintre zid1o1ri,
jn cadrul aceleia.şi faze. Mortarul provine de la construcţia zidului de
piatră. Aceste nivele de mortar au fost surprinse şi în stratul de umplutură dintre z~ şi Z 4 •
Nivelul actual al arenei, corespunzător nivelului antic al fazei de
pi2.tră, este inferior nivelului humusului antic. Sub un posibil strat de
amenajare a arenei (menţionăm faptul c~i şi arena a fost cercetată inte(ral., în cursul campaniei din anul 1934), se disting urmele unor stâlpi
de lemn, aparţinând fc1zei de lemn (pl. 33/2). Zidurile se prezintă 21stfel:
2 1 - înălţime totali:""1 de 4,13 rn; fundaţie fără mortar 1,50 m; lăţime 1,40 m
înălţime totală 3,20 m; fundaţie fără mortar 0,70 rn;
(pl. 33/3); Z 2 • l[iţime 1,10 111; Z 1 înălţime totală 4,25 m; fundaţie fără mortar 1,:.w m
paramentul de nord şi 1,70 m paramentul de sud; în[ilţimea crepidei de
pe p2ramentul nordic 0,65 m; lăţimea ei 0,15 m; lăţimea elevaţiei 1,10 m:
lăţimea fundaţiei l,2;J m; Z 4 legat :in întregime în mortar; înălţimea
crepidei 0,90 m; lăţimea 0,15 m; lăţimea elevaţiei 1,10 m; lăţimea fundaţiei l,2iJ m: in construcţia fundaţiei s-a utilizat şi piatră de c2:.·i.cră
(pl. ~4/4).
In sectoarele traversate de către secţiunea A,;, cercetarea a fost co11tim1at,-1 prin deschiderea unor casete, numerotate C 1-C.i. C 1 şi C 2 in
nben·iannm primmn, C: 1-C 4 în maenianum snmmum.
Caseta 1 (C 1), a fost deschisă între Z:;, Z 2 , Z 3 şi profitul sudic al secţiunii Ar,, avînd dimensiunile de 3,25 X 3,50 X 2,55 X 3,20 m.
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La nivelul gropilor de sUiip reievate de către secţiunea A 6 , au fost
descoperite amprentele altor patru gropi de implantare, plasate pe <il.ouci.
aliniamente paralele. Primul aliniament, spre arenă, este reprezentat de
două gropi de implantare a unor stâlpi de lemn. Prima groapă, situat<i.
la îmbinarea dintre Z 3 şi z,,, tăiată în parte de către ambele ziduri, s-a
păstrat pe o porţiune de 0,60 m spre nord şi 0,50 m spre vest. Groapa
prezintă aceleaşi elemente morfologice ca şi cele descrise la secţiunea A 6
(umplută cu pietre, formă relativ rectangulară). A doua groapă, este
tăiată de către profilul sudic al secţiunii A 6 şi de către Z 3 . Se păstreaz[i
pe o porţiune de 1,00 m pe direcţia nord-sud şi 0,95 m est-vest, fiind umplută cu pietre şi pământ.
Al doilea aliniament, este reprezentat de două gropi. Prima, tăiată de
către Z 5 , se află situată la 0,40 m de Z 2 şi are latura de 1 m.
Cea de a: doua groapă, a cărei amprentă a fost surprinsă în întregime,
are o formă patrată, cu dimensiunile de 1,00 .X 1,00 m, situându-se la
1,80 m faţă de Z 5 şi la 0,30 m faţă de z~. Latura sa sudică este paralelă cu
Z 5 . Această groapă, umplută cu lut, îşi păstrează forma rectangulară pâMi
la nivelul său inferior, şi este adâncă de 1,40 m.
Caseta 2 (C 2), .a fos-t deschisă· între Z 3 , Z 7 şi Z 2 , fiind despărţită de
secţiunea A 6 printr-un martor, de 0,20 m lăţime. Caseta are dimensiunile
de 3,15X3,50Xl,50X3,20 m.
La acelaşi nivel cu gropile relevate de profilul nordic al secţiunii A,,,
au fost găsite urmele a două gropi de implantare a unor st~ilpi de lemn,
păstrând aceleaşi alini.amete ca şi în cazul lui C 1 •
Prima groapă, pe aliniamentul 1, este tăiată de către Zi şi Z:, are
latura de vest de 0,75 m ~i latura de nord de 0,90 m.
Cea de a doua groapă, tăiată de către Z 7 • are o formă neregulatc'i.
fiind plasată la 0,30 m faţă de Z 2 , la 2,20 m faţă de Z~- Groapa are marginile marcate cu piatră de r<:1u. Aliniamentul. din care face parte aceastit
groapă, o include şi pe cea relevată de profilul secţiunii A„.
Caseta 3 (C~). a fost deschisă între Z 2 , Z,, Z 1 şi profilul păstrat el.:
secţiunea A 6 , având dimensiunile de 2,00 X 3,00 X 3,65 X 2,03 m_
La acela.şi nivel şi pe acelaşi aliniament cu groapa relevată în profilui
secţiunii Ar,, s-a conturat urma unei gropi de implantare a unui st<-îip c\{'
lemn, de formă aproximativ pa trată (0,95 X 1,05 m), situată la 0,63 m
de Z 7 şi la 0,75 m faţă de Z 1 . Are aceleaşi car;acteristici ca şi c:clelal~:-'
gropi (pl. 34/5).
Caseta 4 (C 4 ), a fost deschisă între Z 1 şi Z.;, Z 2 şi latura sudicii a s:'c·ţiunii A 6 , având dimensiunile de 2,40 X 4,00 X 3,55 X 2,10 m.
La acelaşi nivel cu celelalte gropi, s-a contur2,t urma unei gropi d::
implantare a unui stâlp de lemn, av{rnd o formă uşor trapezoidarn, groap,-1
care se aliniază cu celelalte, at<ît spre nord, c<ît şi spre est. Este amplasată la 1,70 m faţii de Z 5 şi Ia 0,80 m faţ[1 de Z 1, cu dimensiunile d2
l,40Xl,20 m, şi este umplută cu pietre şi lut.
Secţiunea A 7 (pl. III), reprezintă secţiunea trasat[i peste cel de al
doilea sector de pe latura de nord-vest. începe la 1,50 m In exteriorul
amfiteatrului, traversează spaţiul destinat tribunelor şi continu~1 1,50 ne
în interiorul arenei, cu o lungime tota}[1 de 15 m.
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!...a fel, ca ş1 111 secţiunea A 6, în exterior, s-a găsit urma unei funmai vechi. între zidurile Z 1 şi Z 2 , la, - 1,50 m faţă de nivelul actual
al soiului, la nivelul humusului antic, s-a conturat o groapă de implantare
a unui stâlp, .avfmd dimensiunile de 1,15 m lăţime, 1,30 m adâncime,
umplută cu lut şi pietre, păstr<:î.nd amprenta stt1lpului, care are latura de
0.40 m lăţime. Groapa, începe la - 1,00 m faţă de nivelul crepidelor zidurilor Z 1 şi Z 2 şi este poziţionată fa,ţă de acestea la 0,85 m de Z 1 şi la
0,25 rn de Z 2 • Deasupra gropii sunt straturi succesive de lutuieli până la
nivelul crepidei.
între Z 2 şi Z 3 apare o altă groapă de implantare a unui stâlp de
lemn, care porne;:;te de la nivelul humusului antic, la - 1,50 m faţă de
nivelul actual al solului. Are 0,95 m lăţime şi 1,40 m adâncime şi este
umplută cu bolovani de râu şi nisip. Groapa este acoperită de un strat de
lut de umplutură, în care se sesizează două pelicule succesive de mortar,
reprcz2nt<î.nd etape de construcţie a fazei de piatră. Primul strat de mortar este 12. - 0,60 m şi următorul la - 1,00 m, faţă de solul actual.
Lipită de Z:i sau tăiată d€ acesta, a fost descoperită urma unei fundaţii
de formă uşor conică în profil, lată de 0,60 m. Are o adâncime de 0,50 m,
începând de la nivelul hmnusului antic şi poate reprezenta urma unui
zid mai vechi.
·
între Z 3 şi 2 4 a fost sesizat doar un nivel de mortar, La - 0,60 rri faţă
de nivelul actual al solului, sub care se situează un strat compact de marnă, pământ nisipos şi lut. La 1,80 m se află humusul antic, care este
tăiat de către zidurile Z 3 şi Z 4 .
:În interiorul arenei, secţiunea nu a relevat alte elemente, cu excepţia
crepidei lui Z 4 ,. care marchează nivelul de călcare în arenă, aflat sub nivelul humusului antic (care nu a fost surprins nicăieri în arenă). Cu diferente neesentiale
situatia
.....
A
.
. zidurilor este aceeasi
. cu cea .. sesizată în secdaţii

~wnea

6.

Pornind de la secţiunea A 7 au fost deschise casetele C 1_a în m.aenianum primum, respectiv, C3- 4 , în maenianum sumnium.
Caseta 1 (C 1 ), a fost deschisă între Z 1 , Z 9 , Z 2 şi la.tura de sud-vest a
secţiunii A,, având dimensiunile de 2,00X2,30X3,30X3,15 m.
La nivelul gropilor de stâlp, surprinse în secţiunea A 7 , a fost descoperită amr.irenta onei gropi de implantare a unui stâlp de lemn, situată
pe acelaşi aliniament (2) cu cea din secţiune. Are o formă rectangulară,
având dimensiunile de 1,30X1,00 m şi este situată la 0,30 m fa.ţă de Z 2 ,
respectiv, la 0,60 m faţă de Z 9 .
La acelaşi nivel, pe ,aliniamentul 1 tăiată de către Z 3 , apare ur;11a
fundaţiei relevată şi de secţiunea A 7 , care începe la 0,80 m de Z 9 •
Caseta 2 (C 2), a fost deschisă între Z 3, Z 10, z~ şi marginea nord-estică
a secţiunii A 7 , unde s-a păstrat un martor de 0,25 m. Are dimesiunile de
3,!'i5Xl,70Xl,OOX3,25 m.
Şi aici s-a con.turat, la acelaşi nivel, urma gropii la implantare a unui
stâlp de lemn, tăiată de către Z 10 şi situată la 0,15 m faţă de Z 2 , 1,80 m
faţă de Z 3 , ieşind O, 70 m de la Z 10 spre sud-vest. Are o formă rectangulară, latura păstrată având 1,20 m lăţime. Este aşezată pe acelaşi aliniament (2) cu cele din A 7 şi C 1 . Se păstrează amprenta stâlpului neumplută
ca pământ.
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La fel ca ş1 m C1 s-a .conturat urma aceleiaşi fundaţii, care merge
la 0,25 m faţă de Z 10 . Deci, în total ea are 4,00 m lungime şi consti:'t
dintr-o umplutură de piatră măruntă şi pietriş.
Caseta 3 (C 3 ) a fost deschisă între Zi. Z 2 , Zio şi marginea de nord-est
a secţiunii A 7 , a.vând dimensiunile, de' 2,30 X 1,85 X 2,25 X 2,20 m.
La - 0,30 m faţă de nivelul actual'. al solului, s-a conturat o groapă
de par, de formă. aproximativ circulară, cu un diametru maxim de O,oO m,
care reprezintă, probabil, urma unei structuri de lemn, aparţinând fazei
de piatră. Groapa are o adt1ncime de 0,20 m.
Sub .aceasta, la niyelul celorlalte gropi de stâlpi, sub un strat. de
umplu~u'ră, s-a conturat o groapă, de formă recta,ngulară, cu dimensiunile
de 1,00 X 0,90 m, la care se p;;l.strează amprenta stâlpului de lemn, care
are dimensiunile de 0,40 X 0,40 m ..S-a procedat la secţionarea gropii, care
are o adâncime de 1,40 m, amprenta stălpului mergând 1,20 m adâncime.
Groapa are aceeaşi umplutură ca şi celelalte, plasate· pe aliniamentul deja
cunoscut (3).
Caseta 4 (C 4), a fost des~hisă între Z 1 , z~, Z 0 şi marginea. de sud-est
a secţiunii A 7 , având dimensiunile de 2,95 X 2,55 X 2,25 X 2,20 m.
S-a săpat până la nivelul superior al gropilor de implantare a st~H
pilor de lemn. La 0,25 m faţă de Z 9 , la 0,15 m faţă de Zz şi la 1,00 m
faţă de Zi. s-a, conturat urma rectangulară a unei gropi, cu dimensiunile
de 0,90 X 1,00 m. Este plasată pe aliniamentul general al gropilor din
celelalte secţiuni. Groapa a fost golită de umplutura care este similară
cu cea a celorlalte gropi şi are ad<încimea. de 1,20 m.
Secţiunea A 8 (pl. IV), reprezintă secţiunea trasată peste cel de-al
treilea compartiment din zona de nord-vest a amfiteatrului. lncepe la
1,50 m în afara, amfiteatrului şi continuă 6,00 m în interiorul arenei, traversâq.d sectorul tribunelor, cu o lungime totală de 19,00 m şi o lăţime
de 1,50 m.
·
.
In exteriorul amfiteatrului a fost surprinsă urma unei fundaţii mai
vechi, care are o lăţime de 0,60 m, plecând de la - 0,30 m faţă de nh·elul actual al gliei, umplută' cu bolovani de râu şi de carieră.
Intre Z 1 şi Z 2 , începând de. la nivelul. actual al solului şi mergând
până la 1,90 m, a fost surprinsă o nivelare antică în care este construită fundaţia lui Z 1 . Această nivelare taie humusul antic, care a fost
surprins doar pe o porţiune lângă Z 2 •
Ca şi în celelalte secţiuni, între Z 1 şi Z 2 a fost găsită o groapă de
implantare a unui stâlp de lemn, pe acelaşi aliniament cu celelalte. Ea
se află la - ~,50 m faţă de nivelul actual al solu.lui, taie humusul antic şi păstrează urma unui stâlp de lemn, cu latura de 0,40 m. Nivelările
inferioare de lut din această zonă apai;-ţin fazei de lemn. Groapa este
acoperită de stratul de mortar, care reprezintă nivelul de construc~ie a
fazei· de piatră. Este situc;tă la 0,90 m fa\2"1 de Z 1 şi 0,45 m faţă de Z,z,
având 1,05 m lăţime şi 0,95 m ad<încim2. Deasupr<: primului strat de
mortar, care acoperă groapa, la 0,20 m, exist2"1 un al doilea strat, care
reprezintă faze ale evoluţiei ·construcţiei zidului de piatră (pl. 34/6). Zidul Z 1 s-a păstrat pe o înălţime totală de 4,20 m; din ca.re, 1,00 m reprezintă fundaţia de bolovani nelegaţi în mortar. Aceasta începe la 1,30 m faţă de nivelul actual al solului.
p<1nă
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Intre z~ şi Z 1 este o distarnţă de 3,20 m. Ca şi. în celelalte secţiuni,
12 - 0,35 m faţă de nivelul actual al solului, lipită de z~. apare conturul unei gropi de implantare a unui st~1lp de lemn, de formă rectangulară, având 1,30 m lăţime şi 1,55 m adâncime. Groapa taie humusul
antic, care se află situat la - 0,60 m faţă de nivelul actual eJ solului.
S-a păstrat amprenta stâlpului de lemn, care are o lăţime de 0,40 m şi
care coboară 1,00 m. Groapa esle acoperită de un strat de mortar, de
aproximativ 0,05 m grosime (pl. 35/7-6).
La 2,05 m spre sud-est, tăiată: de către Z 3 , apare urma unei alte
gropi, de formă conică în secţiune, care se întinde 1,25 m de la Z 3 , groapă
care începe de la acelaşi nivel ca şi preoedenta. Taie humusul antic şi
este acoperită de că.tre acelaşi strat de mortar. Are în componenţa ei
pietre şi lut.
Secţiunea continuă între Z 3 şi ZJ, avc1nd o lungime de 1,10 m. Are
o adâncime de 3,00 m de la nivelul actual al solului. De la nivelul gliei,
lipită de z~, apare o groapă care se întinde 0,70 111 spre sud-est, avănd
o formă rotunjită, mergând până la - 1,00 m, groapă care taie glia şi
pare a fi o întervenţie târzie (groapă de urmărire a zidului). Groapa taie
stratul de umplutură, care porneşte de sub nivelul gliei, gros de 1,10 m.
Sub acest strat se află o peliculă de mortar, de circa 0,10 m grosime,
care marchează construirea elevaţiei fazei de piatră, sub aceasta fiind
observat nivelul humusului antic, care are, de asemenea, o grosime de
0,10 m. Sub el se află P.ământul steril, având două nivele, lut steril şi
stc'mcă nativă.

Seaţiunea continuă în interiorul arenei in care nu a fost surprins
nivelul humusului antic. La Z 4 s-a observat existenţa unei crepide, la
- 0,15 m .faţă de nivelul actual al arenei. De la acest nivel apare urma
unei pelicule de mortar, de 0,05 111 grosime, care se întinde până la 1,20
m în interiorul arenei. Aici apare urma unui perete subţire de lemn
(amprenta unei scânduri de brad), prins în mortar, care aparţine unei
lăzi de preparare a mortarului, necesar construirii fazei de piatră (pl.
3ti/10, 11, 12).
De la secţiune s-au deschis două suprafeţe, una înspre est, avănd
l .50 X 3,00 m şi alta înspre vest, cu aceleaşi dimensiuni. A putut fi,
astfel, dezvelită o le.dă de preparat mortar cu două compartimente de
2,00 X 2,00 m fiecare, căptuşite cu scânduri de brad, late de 0,30 m.
În cea dinspre est se prepara mortar, iar în cea dinspre vest tencUială,
opus siqninum., într-unul din compartimente s-au descoperit şi fragmente dintr-un mare vas ceramic, folosit, probabil, pentru tr2nsportarea
apei.
La est şi vest de secţiunea As. în spaţiul rezervat tribunelor, au fost
deschise casetele Ci-2 în maenianum primum, respectiv, C3-4 în maeniannm surnmum.
Caseta 1 (C 1 ), a fost deschisă între Z 10 , Z 3 , z~ şi limita. de vest a
secţiunii AR, având dimem.iunile de 3,30 X 2,75 X 2,80 X 3,20 m.
S-a săpat până la nivelul superior al gropilor de stâlp, unde s-au
co1'1turati cele două aliniamente de gropi din maenianum primum, deja
cunoscute.
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Pe al doilea aliniament, spre nord-vest, la 0,75 m de Zrn şi 0,40 m
de Z! s-a conturat urma unei gropi de implantare a unui st;:Up de lemn,
cu latura de 1,10

111 şi ad[mcă

de 1,25

111.

Este

umplut~i

cu pietre

şi

lut

(pl. .'3;',/9).

Aliniamentul de stâlpi, spre sud-est (1), este marcat de prezenţa
unei gropi, tăiată de către Z 3 . Este plasată la 1,65 m, spre nord-est, de •
Z 10 , are o lăţime păstrată de 0,85 m şi iese de sub Z 3 0,40 m. Se păs
trează amprenta stâlpului de lemn, de formă rectangulară, cu dimensiunile de 0,40 X 0,40 m.
Caseta 2 (C~), a fost deschisă în maenianum primum, între Z 2 , Z 3 ,
Z 111 şi marginea de nord-est a secţiunii A 8 , a.vând dimensiunile de 3,45 X
X 0,90 X 1,50 X 3,10 m. La nivelul humusului antic, nu s-a conturat
nici o groapă de implantare a unui stâlp de lemn.
Caseta 3 (C~). a fost deschisă în maenianum summum, între Z 10 , ZJt
Z::: 'li marginea de .est a secţiunii, păstrându-se un martor de 0,25 m,
av[md dimensiunile de 2,00 X 2,30 X 2,20 X 2,30 m.
S-a săpat până la nivelul superior al gropilor de implantare a stâlpilor de lemn. Pe aliniamentul cunoscut a fost descoperită o groapă umplută cu pietre şi lut, care păstrează amprenta unui stâlp de lemn, cu
din°ensiunile de 0,40 X 0,40 m. Groapa este tăiată de z~ şi Z 17 şi are
lat urile de 1,50 X 1,50 m. La nivelul gropii de stâlp s-a descoperit o
monetă emisă sub împăratul Hadrian (catalog nr. 84).
Caseta 4 (C~), a fost deschisă între Z 10 , Z 1 , Z 2 şi marginea de est a
secţiunii A 8 , având dimensiunile de 2,40 X 2,90 X 2,90 X 2,20 m.
S-a săpat până la nivelul superior ul gropilor, contur<:îndu-se amprenta unei gropi, cu dimensiunile de 1,25 X 1,25 m, adâncă de 1,30 111,
plasată la 0,55 m de Z 10 şi la 0,85 m de Z 1 .
Secţiunea An (pl. IV) reprezintă sondajul prin intrarea dinspre exterior în tribunele primului sector. Se întinde între z, şi Z 0 , pe o distanţă de 4,10 m şi începe la 1,10 m distanţă faţă de Z 1 . Principalele elemente a.u fost relevate de către profilul de nord. Sondajul este compartimentat de către zidul ZA, lat de 0,60 m, cu o fundaţie fără mortar
înaltă de 0,65 m. Fundaţia se adosează la Z 2 şi o parte din elevaţia cu
mortar încalecă fundaţia a.cestuia (pl. 37/13). Zidul Z ~ a avut în antichitate doar rolul de prag. Zidurile Z 8 şi Z , reprezintă substrucţia intră
rii, care asigura accesul înspre tribune.
Zidul Z; are o înălţime totală păstrată de 2,90 m, din care 0,50 m
reprezintă fundaţia, fără mortar. Zidul original, legat în mortar, se păs
treazci pe o adâncime de 0,80 m, începând la nivelul actual al solului.
Deasupra avem de a face cu restaurarea contemporană, pe o înâlţime
de 1,60 m. Pe paramentul estic se păstrează urma cofrajului.
Zidul Z 0 are o înălţime totală păstrată de 5,00 m, din care fundaţia
(incepe la - 0,90 m faţă de nivelul actual al solului) are 1,20 m adâncime, fiind construită din piatră de râu şi pietriş. Zidul original, legat în
mortar, are 0,80 m, mergând până la nivelul actual al solului, de unde
s-a executat restaurarea din zilele noastre. În Z 9 s-a păstrat urma unui
stâlp, aparţinând schelei sau cofrajului din etapa de construire a fazei
de piatră, pe o înălţime de 0,70 m, având 0,14 m lăţime, păstrata pe
întreaga porţiune a zidulni original (pl. 37/14).

494

RAPOARTE DE SAPATURI

Pe profilul nord-vestic au fost surprinse două pelicule succesiw Jc
mortar, reprezentând nivelul de construcţie a fazei de piatră. Prima peliculă de mortar se află la 0,70 m faţă de nivelul actual al solului,
cea de a doua, la - 0,90 m, ambele având grosimi cuprinse între 0,05 0,15 m. 1n raport cu zidurile, aceste straturi se află la nivelul inferior al
elevaţiei zidului în mortar. Ele acoperă groapa de implantare a unui
stâlp de lemn, situată între Za şi Z 9 , la 0,35 şi, respectiv, 0,50 m. Groapa,
umplută cu bolovani şi pământ, păstrează amprenta stâlpului de lemn,
care are un diametru de 0,40 m. Faţă de nivelul actual Ltl solului, groapa
se află la - 0,95 m şi are o adâncime de 1,40 m.
Intre Z 7 şi Za, sub glie, sunt patru straturi succesive de umplutură,
care reprezintă amenajări în vederea funcţionării intrării din faw de
piatră. Sub acestea, la 0,80 m faţă de nivelul actual al solului, lipit
de Z 7 , începând de la nivelul legării zidului în mortar şi mergând
0,70 m adâncime, există urma unei gropi de implantare a unui stâlp ele
lemn, care are lăţimea păstrată de 0,95 m, începând· de la Z 7 •
La est de Z 2 şi la sud de Za s-a efectuat un sondaj, determinându-se o groapă pentru stâlpul fazei de lemn, tăiată de cele două ziduri.
Groapa face parte din aliniamentul nr. 2 şi prezintă aceleaşi caracteristici cu celelalte.
Secţiunea A 17 (pl. V), reprezintă un sondaj efectuat la contrafortul
nordic al porţii de vest. Are forma unei casete, cu dimensiunile de 2,00
m pe direcţia nord-sud şi 1,00 m pe direcţia de est-vest. S-a mers pc:ină
la - 3,80 m de la nivelul actual al contrafortului (- 1,80 m de la nivelul actual al solului).
Contrafortul reprezintă o prelungire a lui Z 5 (zidul care mărgineşte
spre nord intrarea de vest). In ceea ce priveşte modul de construire a
contrafortului, observăm că fundaţia zidului este legată în mortar, p~ină
la - 0,85 m de la nivelul actua.l al solului, şi are o înălţime totală de
2,20 m. Partea inferioară este fără mortar.
La contrafort se adosează un zid (2 6 ), reprezentând o fundaţie fără
mortar, care începe la nivelul solului actual, adâncă de 0,40 m (fig. 38/18).
Sub Z 6 se află an strat de lut steril, gros de 2,10 m, care pare nederanjat.
În profilul nordic, lângă Z 11 întâlnim aceeaşi armă de zid surprinsă
în A 6 , A 7 , A 8 , care începe la - 0,20 sub nivelul actual al solului, are
o înălţime de 0,80 m şi o lăţime de 0,80 m.
Secţiunea A 10 (pl. IV), reprezintă secţiunea trasată prin poarta din
sectorul XXII. Secţiunea începe în afara amfiteatrului, unde are 10 m X
X 1,50 m. Continuă, secţionând accesul, de-a lungul lui Z 14 , pe o lungime de 11,80 m, având la intrarea dinspre exterior 1,50 m lăţime, la
cea dinspre arenă 0,80 m. Secţiunea pătrunde în interiorul arenei 5,00 m,
cu lăţimea de 1,00 m.
in afara amfiteatrului, sub glie, care are o grosime va,riabilă, cuprinsă între 0,05 ...:__ 0,15 m, apare an strat de pământ gălbui, cu o grosime mai mare înspre amfitea.tru (0,60 m), :rriai mică înspre sud-vest (0,20
m). În acest strat au apărut urmele a două pelicule succesive de mort.ar, având grosimea maximă de 0,05 m, mai puternic conturcite intre
metri. 3,00 - 6,00 ai secţiunii, care continuă sub forma unor pelicule
slab vizibile până la nivelul inferior al pragllllii ·de piatră al intrării.
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La metrul 4 al secţiunii, sub nivelul de construcţie al fazei de piatră,
a fost sesizată existenţa unei mari gropi, de formă uşor albiată, avand
ti,00 m lăţime la nivelul său superior, mergând până la - 2,80 m faţă
de nivelul actua.l al solului, unde are o lăţime de 5,00 m. Este tăiată de
către fundaţia lui Z 1 (pl. 37/15), continuând în interiorul zidurilor, aproximativ 2,00 m. Este umplută cu pământ şi bolovani. Ca fapt particular,
in interiorul intrării, cantitatea de bolovani este mai mare, probabil, în
idee2 de-a putea susţine în condiţii bune zidul Z 14 . Par2 a r2prezenta
o amenajare - nivelare a unei gropi naturale în vederea construirii amfiteatrului.
Z 1 are o lăţime de 1,50 m la nivelul fundaţiei, mergând în adâncime 2,30 m de la nivelul pragului, din care 0,80 m lega.t în mortar.
Peste această fundaţie sunt aşezate două praguri de piatră suprupuse,
marc~md două etape diferite. Primul prag este constituit din două lespezi
masive de piatră, cu dimensiunile de 1,00 X 0,70 m ce2 dinspre est şi
1,30 X 0,40 m cea dinspre vest, cu o grosime de 0,25 m. Peste acesta
a fost aşezat un alt prag, având aceeaşi lungime, alcătuit, de asemenea,
clin clouc':'i lespc'zi (1,00 X 0,40 m, respectiv 1,15 X 0,40 m). Este prevăzut
cu o bordură groasă de 0,07 m, înspre extefi.orul amfiteatrului şi ele
0.13 m în locurile unde se adosează la Z 1 . Bordura are înălţimea de
0,0;) m. La cele două colţuri, forma.te de către borduri, au fost p:::-acticatc. cftte un orificiu de formă patrată (0,05 m), reprezentând locaşurile
de fixare ale porţii.
La 2,30 m nord de z,, la - 0,60 m de la nivelul actual al solului,
apare urma fundaţiei lui Z 2 , încălecată de către fundaţia lui Z 14 . 1''undaţia lui Z 2 se întrerupe la 0,60 m de Z 14 •
Fundaţia lui Z 1_
1,00 m lângă Z 1 şi la - 0,50 m
1 merge până la lângă z~, faţă de nivelul actua,l al solului.
La metrul 19,20 al secţiunii, la intrarea dinspre arenă, apare urma
unui şanţ (sondaj) contemporan. Pragul intrării dinspre arenă are şî el
două etape marcate de două lespezi de piatră suprapuse.
Secţiunea continuă în arenă, unde. au fost identificate, în imediata
aprop.iere a intrării, urmele unei cercetări arheologice, în rest, sub glie,
aflându-se doar stratul steril.
În partea sudică a amfiteatrului au fost săpate primele trei sectoare
de lângă poarta de vest (seotoarele XX-XXII). In această zonă cercetarea s-a făcut prin deschiderea de casete în maenianum primum şi în
maenianum summum.
In sectorul XXII s-au deschis casetele A11-1s.
Caseta A 11 , trasată în maenianum summum este mărginită de Zh
Z!, Z 12 . Spre nord-vest este despărţită de A 12 printr-un martor de 1,00
m. Are dimensiunile de 2,15 X 2,15 X 5,20 X 4,10 m.
Sub glia actuală a fost descoperit un nivel de dărâmătură, gros de
aproximativ 0,25 m, compus din pietre şi tegule. Sub acesta, la - U,80
m faţă de nivelul actual al solului, au fost surprinse două gropi de implantare a unor stâlpi de lemn, formând un aliniament, paralel cu Z 1
şi z~.
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Prima groapă are centrul la 1,00 m de Z 1 şi 1,25 m faţă ele Z12 .
Are o formă rotunjită, cu diametrul maxim de 0,80 m. Amprenta p~1s
trată a stâlpului de lemn are o formă patrată, av;'.ind dimensiunile ele
0,40 X 0,40 m.
Cea de-a doua groapă a fost surprinsă în profilul de nord al casetei. Are o formă rectangulară şi iese de sub profil 0,90 m. :\re o lă
ţime de 1,25 m şi merge în adâncime 1,90 m (pl. 38/16).
Caseta A 12 , trasată în maenianum summum, este mărginită de Z 11 ,
Z 11 Z 2 şi de martorul păstrat la A 11 • Are dimensiunile de: 4,20 X 3,tiO X
X 2,10 X 2,25 m.
S-a săpat până la nivelul gropilor (- 0,75 m faţă de nivelul actual
al solului). A fost surprinsă' partea superioară a unei singure gropi, conturată la· nivelul humusului antic, pe care îl taie. Centrul gropii. de
formă relativ circulară, se află situat la 1,25 m faţă de Z 1 şi la 2,50 m
faţă de Z 11 . Diametrul maxim este de 0,80 m. Se păstrează amprenta
stâlpului de lemn, care are o formă patrată, cu laturile de 0,40 X 0,40 m.
Caseta A 13 , a fost trasată în maenianum primum, spre sud, intre
Z 2 , Z 3 , Z 12 şi marginea profilului păstrat spre AH. Are dimensiunile de
3,20 X 3,30 X 3,80 X 2,40 m. Nivelul actual al solului are punctul cel
mai înalt lângă Z 2 şi coboară înspre Z:1.
Sub glie, există un strat de lut, de aproximativ 0,60 m grosime,
care reprezintă o amenajare în vederea funcţionării fazei de piatră. La
nivelul inferior al acestui strat a fost surprins un nivel de construcţie,
de aproximativ 0,05 - 0,15 m grosime, marcat prin urme de mortar.
Sub acest strat există un alt nivel de umplutură, având aproximativ
0,40 - 0,50 m grosime, compus din pământ şi pietre mici. Sub el ctparc•,
din nou, un strat de mortar şi opus signinum, reprezentând o pavare Clin
faza de lemn. !ncepând de lângă Z 12 se observă o aglomerare de pietre,
nelegate între ele cu mortar, care are o înălţime de 0,45 m, mergand
1,15 m spre nord-est. Acest aliniament cuprinde urma unui stâlp de
lemn, de formă circulară, al cărui centru se află situat la 0,50 m faţă
de Z 12 şi la 0,60 m de Z 2 .
Sub acest nivel, s-au conturat amprentele a doi stcîlpi, unul phlsat
la 0,40 m faţă de Z 2 şi la 3,00 m de Z 12 • Cealălalt, lipit de Z 3 , se am1
situat la 0,40 m faţă de Z 12 . După secţionarea gropilor de pe aliniamentul 2, s-a putut lămuri de ce prima amprentă a apărut într-un nivel superior: avem de-a face cu două gropi suprapuse, aparţinând unor Jaze
diferite. Prima are 0,70 m adâncime, sub ea, despărţită de un strat subţire (0,05 m) de lut, urmează o a doua, care are adâncimea de 0,95 m şi
o lăţime de 0,40 m. Groapa stâlpului are lăţimea, în profil, de 0,70 m
şi o adâncime de 1,30 m.
Caseta A 14 , (pl. V), a fost deschisă în maenianum pri.mum, spre intrarea de vest şi este mărginită de către Z 11 , Z 2 , Z3 şi mar:torul păstrat
la A 11 . Are dimensiunile de 3,20 X 2,45 X 3,40 X 3,40 m.
Profilul prezintă aceleaşi caracteristici ca şi cel al lui A 13 , cu speciricaţia că panta terenului cade înspre Z 11 .
Sub glie, există un strat, care reprezintcl. intervenţii moderne, de
circa 0,60 m grosime. Sub acesta, urmează un strat de 0,30 - 0,40 m
grosime, mai îngust înspre Z 3 , care sunt o amenajare aparţinând fazei
d~ piatră. La nivelul său superior are un strat de 0,05 0,10 m gro-

RAPOARTE DE

SĂPĂTURI

497

sime, format din pietre şi cărămizi fragmentare. La nivelul său interior,
la - 1,25 m faţă de nivelul actual al solului, apare un nivel de construcţie ma.rcat prin urme de mortar, cu o grosime maximă de 0,05 m. Sub
acesta se află o umplutură compusă din pământ, pietricele şi fragmente de tegule, de 0,70 m.
La - 1,70 m, lângă profil, s-a depistat un strat compact de mortar,
care merge 2,60 m de la Z 2 spre nord-est şi 1,70 m de la profil spre
nord-vest. Acest strat înconjoară groapa de implantare a stâlpului de
lemn. Groapa, care taie humusul antic, are dimensiunile păstrate de
1,50 m nord-sud şi 0,90 m est-vest. În colţul format de Z 3 şi profil, tă
iată în parte de ambele, s-a conturat nivelul superior al unei alte gropi
de implant.are a unui stâlp de lemn, care are dimensiunile păstrate de
0,80 m est-vest şi 0,60 m nord-sud. Amprenta stâlpului de lemn are
0,40 X 0,40 m (pl. 38/17).
Faptul că pelicula de mortar nu acoperă (desfiinţează) gropile, ne-a
condus la ipoteza că, la începutul construcţiei amfiteatrului de piatră, o
parte din structurile de lemn au mai funcţionat o perioadă sau stf1lpii au
fost tăiaţi mai sus.
O altă groapă de implantare a unui stâlp de lemn a fost descoperită la 0,70 m de Z 2 , tăiată de către Z 11 . Iese de sub Z 11 0,50 m ncpăs
trându-se urma stâlpului de lemn. Cele două gropi de pe aliniamentul 2
au fost secţionate, relevându-se modul lor de construcţie. Prima groapă,
taie humusul antic, are 1,05 m lăţime, în profil şi adâncimea de 1,66 m.
Urma stâlpului, de 0,40 m lăţime î11 profil, coboară 0,95 m. Cea de-a
doua groapă este ad:1ncă de 1,95 m.
A fost secţionată şi groapa de pe primul aliniament, tăiată de c<'itre
Z 1 . Are o lăţime de 0,90 m, taie humusul antic şi merge 1,45 m în adfincime, fiind umplută cu pietre şi lut.
Caseta A 1,3, a fost deschisă între ZI> Z 13 , Z 12 , în zona care reprezintă
accesul spre s1;ctorul XXII al amfiteatrului dinspre prima intrare pe latura de sud-vest. Caseta, orienta.tă NE - SV, are o lungime de 4,50 m
începând de la Z 1 şi o lăţime de 1,35 m, între Z 13 şi Z 12 .
Z 11 reprezintă zidul îngust (0;50 m). care mărgineşte intrarea, începând de Ia Z 1 până la Z 1, de care se adosează. De la Z 1 , pe o distanţă
de 2,20 m, formează un prag (acces) spre tribune, nivelul său fiind considerat. pentru întreaga zonă a intrării, cota O (zero).
Zidul Z 1 are o lăţime de 1,40 m, nivelul său actual fiind situat la
+ 1,50 m faţă de cota O. Z 12 reprezintă zidul radial, lat de 1,00 m. Şi
acesta prezintă urma, probabilă, a unei intrări, care porneşte de la Z 1
şi se 2.flă la + 0,70 m faţă de cota O. Are o lăţime de 1,50 m, pe direcţia
SV --·-NE.
11;1re metriJI O şi 0,90 al secţiunii s-a conturat urma unui şanţ de
urm<'irire a zidului, acesta tăind un strat compact de mortar. situat la
- 0,30 m faţă de cota O, str<1t ce reprezintă o substrucţie a intr<'ini. La
Clcest nivel au fost surprinse patru cCirr'imizi, având dimensiunile de 0,30 x
X 0,30 X 0,05 m, dispuse s:_1b forma unui patrulater, prinse în scratul
d~ mortar.
La 2,30 m de Z 1 a fost dezvelită fundaţ.ia lui Z 2 , ceea ce confirnrn
modul de construire a amfiteatrului, prima dată fiind construite zidu32 -
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rile circulare, apoi compartimentarile radiale. Z 2 apare la - 0,85 m faţă
de cota O, are o lăţime de 1,20 m şi este încălecat de către Z 12 .
La 4,00 m faţa de Z 1 , în profilul nord-estic al casetei, a fost surprinsă urma unei gropi de implantare a unui stâlp de lemn, de formă
rectangulară. Iese din profil, 0,50 m spre sud-vest şi are o lăţime de
1,00 m. A fost umplută cu pietre şi lut. Nivelul superior 2.1 ei se af1;:1
situat la - 1,28 m faţă de cota O, respectiv, la - 1,60 m faţă de nivelul actual al solului.
!n sectorul următor, XXI, au fost deschise casetele A 19-20, in maenianimi primum, respectiv A21-22 în maenianum summum.
Caseta Arn, este mărginită de către Zu. Z 2 , Z 3 şi profilul nord-vestic
al n.1artorului păstr2t, având dimensiunile de 3,20 X 3,25 X 2,10 X
X 2,25 m.
Lângă Z 2 există o groapă modernă, care a,iunge pfmă la 1,UU m,
:faţă de nivelul actual al gliei, în forma literei „V". Aceasta taie clouă
straturi de pământ, amestecat cu lut, tegule, pietre şi material 2.rhcologic. Stratul superior, cu grosimea maximă de 0,50 m, tăiat de groapă,
reprezintă un nivel de amenajare pentru tribunele fazei de piatră. Sub
acesta, apare un nou strat, cu grosimea maximă de 0,40 m, al cărui nivel
inferior corespunde cu începutul elevaţiei, în mortar, a lui Z 1 . Sub acesta,
pe o grosime de 0,70 m, se află alte două straturi de lut. Ele par să
acopere gropile de implantare a. stâlpilor de lemn, care încep la - 1,tiO m
faţă de nivelul actual al solului. Straturile reprezintă nivele de amenajare din faza de piatră.
Au fost descoperite urmele a două gropi de implantare a stâlpilor
de lemn. Cea de pe primul 2.liniament (spre arenă), este tăiatii de către
Z 3 şi de martorul păstrat. Nu se păstrează urma stâlpului. Dime;1siunile
gropii sunt de 1,50 X 1,00 m. Cea de pe al doilea aliniament, are
dimensiunile de 1,10 X 1,00 m. Este tăiată de către Z 2 şi se află la
0,50 m de Z 14 • Păstrează urma rectangulară a stâlpului, cu dimensiunile
de 0,40 X. 0,40 m.
Caseta A 20 , reprezintă caseta dinspre sud-est din maenianum prim11m. Este mărginită de Z 3, Zia, Z 2 şi de profilul nord-vestic al secţiunii,
având dimensiunile de 2,10 X 1,75 X 3,10 X 3,20 m.
Din punct de vedere stratigrafic, avem o situaţie identică cu cea
din A 1 ~. La nivelul fazei de lemn ·a fost sesizată existenţa unei singure
gropi, pe aliniamentul nr. 1, tăiată de către Z 3 . Este situată la 1,~5 m
faţă de Z 15 , iese de sub Z 3 0,70 m. Se păstrează 2,mprenta stâlpului de
lemn, de formă rectangulară, cu dimensiunile de 0,40 X 0,40 m.
Caseta A 2 este mărginită de Z 1 , Z:?, Z 11 şi profilul de nord-vC'st al
martorului păstrat, cu dimensiunile de 2,20 X 2,00 X 2,10 X 2,2!'> m.
Nivelul actual al gliei în maenianum summum se află Ia + 0,55 m
faţă de nivelul fundaţiei, nelegate în mort2r. Sub glie a apărut un nivel de construcţie, marcat printr-o peliculă subţire de mortar, sub care
se află nivelul superior al unei gropi de stâlpi. Aceasta a fost secţio
nată. Are o adâncime de 2,05 m, ajunge până în stânca nativă, are o lă
ţime de 0,75 m şi este umplută cu pământ şi piatră. La. nivelul gropii
s-a găsit o monetă de la Hadrian (catalog nr. 81). A fost surprinsă fundaţia zidurilor Z 1 şi Z 2 . La Z 1 fundaţia începe la 0,50 m faţă de nivelul actual al solului, mergând până la - 2,25 m. La Z 2 începe 12. -
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0,60 m faţă de nivelul actual al solului, mergând până la - 2,90 m, nefiind legată în mortar.
Caseta A 22 , este mărginită de Z 10 Z 2 , Z 15 şi marginea de suci-est a
profilului păstrat, cu dimensiunile de 2,50 + 2,30 X 2,20 X 2,30 m.
Situaţia stratigrafică este identică cu cea descrisă pentru A 21 . La 0,40 m faţă de nivelul actual al solului, la 0,40 m faţă de Z 1;; şi la 0,90 m
,~aţă de Z 1 , s-a conturat urma unui stâlp de lemn, de formă patrată, cu
dimensiunile de 0,40 X 0,40 m şi marginile căptuşite cu piatră.
in sectorul XX au fost deschise casetele A 23 -24 în maeniamim prinium., respectiv, A 25 _ 2 în maenianum summum. Un martor de 1,UO m
lăţime, orientat NE SV, desparte casetele.
Caseta A 23 , este mărginită de Z 15 , Z 3 , Z 2 şi profilul nord-vestic al
martorului păstrat, are dimensiunile de 3,20 X 1,80 X 1,50 X 3,40 .m.
Au fost surprinse două gropi, dispuse pe aliniamentele nr. 1 şi 2.
Prima,' tăiată de Z 3 , se află la 0,30 m faţă de Z 15 , are o lăţime păstrată
de 0,90 m SE - NV şi iese de sub Z 3 O, 70 m.
A doua groapă este situată la 0,50 m de Z 15 şi la 0,50 m de Z 2 . l.'rma
stcîlpului are o formă patrată, cu dimensiunile de 0,40 X 0,40 m.
Caseta A 24 (pl. VI), a fost deschisă între Z 16 , Z 2, Z 3 şi profil, are dimensiunile de 2,15 X 1,85 X 3,25 X 3,25 m.
Din punct de vedere stratigrafic, situaţia este identică cu cea relevată de secţiunile anterioare. La nivelul gropilor de stâlp s-a remarcat
o aglomerare de bolovani, dispuşi pe întreaga suprafaţă a casetei, mai
concentrată în partea sa de sud-vest. Aici s-a conturat o groapă de implantare a unui stâlp de lemn, de formă patrată (0,40 X0,40 m), groapă
care iese de sub Z 2 aproximativ 1,00 m, fiind mărginită de către Z 16 , de
la care merge 1,20 m.
Caseta A 25 , este mărginită de către Z 15 , Ztt Z 2 şi profilul de nordvest al martorului păstrat, având dimensiunile de 2,15 X 1,95 X 2,10 X
X 21,15 m.
Ca şi în cazul secţiunilor A 21 -22 au fost efectuate sondaje anterioare, care ajung până la nivelul superior al gropilor de implantare,
nivel ca.re nu a fost săpat. Sub glie, la - 0,30 m faţă de nivelul actual
al solului, s-a conturat urma unei gropi de implantare a unui stâlp de
lemn, având structura şi dimensiunile deja cunoscute. Este plasat<i. la
1,00 m faţă de Zlt respectiv 1,30 m faţă de Z 15 • Stâlpul era căptuşit cu
pietre.
Caseta A 2G, este mărginită de către Z 1 , Z 2 , Z 16 şi profilul de sudest al ma.rtorului păstrat, are dimensiunile de 1,55 X. 1,35 X 2,20 X
X 2,20 m.
Există aceeaşi situaţie stratigrafică ca şi în caseta A 25 . La acelaşi
nivel apare groapa unui stâlp de lemn, de formă rectangulară, cu dimensiunile de 0,40 X 0,40 m şi marginile căptuşite cu pietre, situatii la
2,15 m faţă de Zrn, respectiv 0,90 m faţă de Z 1 . Zidul radial Z 1r, se adosează lui Zi. aici fiind, probabil, vorba de un prag pentru intrarea în
acest compartiment.
Secţiunea A 18, (pl. IV), reprezintă secţiunea trasată prin poarta. de
;rest a amfiteatrului. Este orientată est-vest, începe în arenă, ajunge p~1ni:i
m exteriorul amfiteatrului, cu o lungime totală de 32 m şi o lăţime de
1,00 m (pl. 39/19).
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Pe primii patru metri, în inrteriorul arenei, s-a

săpat p[mă la
află

-

O, 75 m. A fost surprins do2.r nivelul gliei actuale, sub care se

un
nivel virgin. În glia actuală se află lespezi de piatră, provenind din pu-

vajul intrării, aflate în poziţie secundară.
La metrul 4, pe aliniamentul lui Z 4 , apare un prag masiv, format din
două lespezi de piatră, cu o grosime de 0,26 m, aşezate pe pămfmtul steril. Sunt prevăzute cu o bordură de 0,05 m înălţime şi 0,15 m lăţime,
aşezate la extremit2,tea dinspre arenă. Cele două lespezi au fost surprinse
în secţiune la îmbinarea lor. Cea dinspre nord are 0,80 m lăţime, cea
dinspre sud 0,45 m. În continuare secţiunii au fost surprinse alte cinci
lespezi de piatră fragmentare, constituind pavajul intrării. Au o grosime
maximă de 0,10 m şi sunt aşeza.te pe un strat de amenajare, surprins pe
întregul spaţiu al intrării (care are o grosime variabilă, între 0,50-0,10 m).
Sub acesta se află' stratul steril.
La metrul 10,30 al secţiunii s-a depistat urma unui şanţ, cu fundul
uşor rotunjit, care începe la. 0,55 m faţă de nivelul actual al solului
(care reprezintă nivelul antic al intrării), adânc de - 0,40 m.
La metrul 12,00 al secţiunii apare un nou şanţ, care începe de la nivelul actual al solului, are 0,60 m adâncime şi o lăţime de 0,80 m.
La metrul 16,50 până la metrul 31,00 s-a. identificat, la nivelul superior, un strat de pământ de aruncătură, care are o grosime variabilă,
între 1,15-0,10 m. Sub acesta, începând de la metrul 17,50 până la metrul 26,00, apare un strat de nivelare din epoca medievală sau modernă,
cu o grosime maximă de 0,50 m. În acesta, la metrul 23,25-23,!:IO se
observă urma unui şanţ de scDatere a unui zid, care începe la 0,50 m şi
ajunge pfmă la - 1,20 m.
De la metrul 19,10 al secţiunii, în exteriorul anfitcatrului, bloctmd
intrarea, apare un sistem format din două şanţuri de apărnre şi o şicani'i,
păstrând în modul de construire a lor, urmele traditiei romane.
Primul şanţ începe la metrul 19,10 şi se termină la metrul 22,00 al secţiunii. Faţă de nivelul actual al solului se află situat la 0,70 m. Are
forma literei „V", cu adâncimea maximă de - 2,25 m faţă de nivelul
actual şi este umplut cu pământ.
Legat de primul, la metrul 22,50 al secţiunii, începe un al doilea
şanţ. Acesta are o lăţime de 3,60 m, începe la 1,00 m faţă de nivelul
actual al solului şi merge până la - 2,45 m. Umplutura sa este alcătuită
din pămfmt în partea lui de est şi din pământ, amestecat cu pietre şi
nisip în partea de vest. Şi acteasta are forma. literei „V". Ambele şanţuri
taie stratul steril. Nu a fost sesizat nivelul humusului antic.
La metrul 28,80 al secţiunii, apare un al treilea şanţ, în formă de ic,
avcînd adâncimea. de 1,17 m de la nivelul solului actual. Şi acesta pare
a fi umplut intenţionat cu pământ negru compact, care conţine puţin material arheologic.
ln concluzie, s-a pus în evidenţă prezenţa unui amfiteatru de lemn,
anterior celui de piatră. în faza, de lemn, construcţia se sprijinea pe stâlpi,
plantaţi la o distanţă de 2,5-3 m unul de celălalt, deci, circa 9-10 paşi
romani. Au fost sesizate trei rânduri concentrice de stâlpi în casetele de
sub maenianum primum şi maenianum summum.
Gropile au fost săpate la nivelul solului antic şi aveau o suprafaţă
_medie de -1 m 2 şi adân,cime de 1,35-1,50 m. În centrul lor s-a aşezat

.
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stâlpul cioplit patrat, cu latura de 40 cm, înconjurat de piatră măruntă şi
mijlocie, bine bătută. Când s-a construit amfiteatrul de piatră stâlpii au
fost tăiaţi la nivelul solului sau mai sus. Deasupra solului ei aveau forma rotundă a trunchiului de copac. Amprenta lor s-a păstrat perfect în
sol sub forma unei gropi goale, patrată, sub solul antic şi rotundă în umplutura aparţinând fazei de piatră. Gropile dinspre arena sunt tăiate pe
zidul dintre podium şi maenianum primum. Lăţimea caveii amfiteatrului
de lemn nu poate fi precizată cu certitudine, deoarece dacă spre arenă ar
mai fi exi~tat un rând de stâlpi cu respectarea ritmicităţii generale, acest
r{md ar fi fost suprapus de zidul arem·l. Limita exterioară a caveii pa.re
a fi însă marcată de fundaţia unui zid, iată de 80 cm şi adâncă de 1,30 m,
care pare lipită de zidul exterior al fazei de piatră. O porţiune de substrucţie, foarte asemănătoare, a fost găsită în sectorul II (A 7 C 1-C 2 ) tăiată
de zidul (Z 3 ) dinspre podium şi maenianum primum, pe acelaşi aliniament
cu primul rând de stâlpi de lemn. [n cazul în care cele două substructii
reprezintă limitele caveii, aceasta, avea în faza de lemn o lăţime de 8,75 m,
spre deosebire de faza de piatră, în ca.re lăţimea este de 11 m, împreună
cu podiumul. Fără podium, lăţimea caveii, în fc.za de piatră, este identică
cu cea a fazei de lemn.
Deci, amfiteatrul de lemn avea peretele exterior, dacă nu integral,
cel puţin, parţial, de piatră. Peretele dinspre arenă avea de asemenea,
porţiuni de piatră, existând astfel similitudini în tehnica de construcţie
intre amfiteatrele de la Sarmizegetusa şi Porolissum. Arena amfiteatrului
de lemn era mai mare decât cea a amfiteatrului de piatră. În ceea ce priveşte capacitatea celor două amfiteatre, cel de lemn şi cel de piatră, ea
erCJ aproape aceeaşi, la cel de pia,tră adăugându-se podiumul, care pe un
singur rând de bănci, nu putea găzdui decât un număr relativ redus de
spectatori.
Manetele descoperite la nivelul fazei de lemn aparţin epocii traianee
sau sunt anterioare lui Traian ori ocupării Daciei de către Traian. Arena
excesiv de mare în comparaţie cu cavea şi prezenţa ţiglelor cu ştampila
Legiunii a IV-a Flavia Felix, sunt argumente care susţin ideea construirii
de către legiune a. amfiteatrului de lemn.
Legiunea este campată în zonă, imediat după primul riizboi cu dacii,
în 102 p.Ch., cfmd îşi construieşte un castru, distrus în 105 p.Ch. de către
cli.1ci, an ce marchează, astfel, începutul celui de al doilea război dacic'.
L:1 prima vedere, amfiteatrul de lemn putea fi construit în ace2.stf1 perioadă ca amfiteatru militar destinat legiunii. Este greu de crezut 1ns[1
c<"l imediat după primul război cu dacii, când pacea încheiată de Traian
cu Decebal era de fapt un compromis acceptat de ambele părţi şi provincia Dacia încă nu exista, Legiunea a IV-a Flavia Felix să fi construit
un amfiteatru. La începutul celui de al doilea război cu dacii, în 105
p. Ch., castrul Legiunii de la Sarmizegetusa a fost incendiat şi complet
distrus. Amfiteatrul de lemn nu prezenta de loc urme de incendfr~re şi
este exclus ca el, dacă ar fi existat, să fi scăpat atacului dacic.
In această situaţie, amfiteatrul de lemn putea fi construit num2,i între
anii 106--108, după un plan militar şi cu mână militară. Amfiteatrul de
7
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piatră :urmează trasajul amfiteatrului de lemn. Ridicarea zidurilor este
secondată de umpleri succesive cu pământ a spaţiilor dintre ele pânc""1 la
un anumit nivel. Din analiza monetelor, depistate în această umplutuni.
de pământ, se poate deduce momentul construirii amfiteatrului de piatc·ă.
Astfel, dintr-un număr total de 43 monede 34 sunt găsi•te în umplutur<;
sau pe nivelul fazei de lemn: 5 sunt ante Traian, 6 aparţin lui Tra.ia.n, 13
lui Hadrian şi 10 emise de Antonius Pius. Emisiunea cea mai târzie este

dintre anii 143-161 p.Ch. (catalog nr. 88). Prin urmare, se poaite afirma
că faza de piatră a amfiteatrului de la Sarmizegetusa a fost terminată în
această perioadă.

Informaţiile oferite de descoperirile monetare, corobora~e cu descoperirea ţiglei cu ştampila meşterului Iulius Alexander, datată în anul
158 p. Ch., confirmă ipoteza, mai veche, susţinută în secolul al XIX-lca şi
contestată, apoi, de fo21tă lumea, conform căreia amfiteatrul de piatră din
Sarmizegetusa a fost ridicat de Antoninus Pius, probabil, în acelaşi timp
cu amfiteatrul de la Porolissum.
S-a confirmat, de asemenea, existenţa unor intervenţii, reparaţii a
fazei de piatră.
Prin materialul descoperit, din cercetarea întreprinsă în maenian-.1m
primum, se poate afirma, cu certitudine, că spaţiul de sub tribunele din
această zonă nu a fost umplut cu pământ, crepida lui Z 3 marcând nh·elul de călcare din această zonă. Spaţiile de sub tribune din maenianum
primum nu au fost utilizate în antichitate.
Sesizarea nivelului humusului antic în sectoarele I-III dovedeşte
faptul că arena a fost nivelată prin excavare.
În ce priveşte tehnica de construcţie, respectând itrasajul amfiteatrului de lemn, întâi au fost zidite pânc1 la un anumit nivel zidurile circulare. Abia apoi s-au ridicat zidurile radiale, cu o fundaţie mai superficială. În elevaţie, cu rare excepţii, acestea se leagă organic de zidurile circulare. Umplutura de pământ din interiorul compartimentat de ziduri s-a
făcut succesiv, pe măsura înălţării zidurilor. Faza de piatră este o construcţie unitară asupra căreia s-a intervenit doar cu reparaţii ale pragurilor şi acoperişului. S-au descoperit în A 14 , A 20 şi A 23 cinci ţigle, cu
stampila LEG 1111 FF, una, cu stampila QAP şi alta, cu stampila QCC.
Un alt aspect, surprins cu prilejul săpăturilor din acest an,. se referă
la utilizarea monumentului după abandonarea oficială a coloniei.
În secţiunea A 18 , trasată pe spaţiul porţii de vest, s-au găsit două
şanţuri de apărare, ca.re barează accesul dinspre vest spre poartă. Şanţu
rile nu înconjoară amfiteatrul, ci blochează doar spaţiul porţii. Aceast2.
poartă a fost găsită astupată de către arheologii maghiari din secolul al
XIX-lea, care emit primii ipoteza utilizării amfiteatrului in secolul al
IV-lea p.Ch., drept forţăreaţă de către localnici în calea migratorilor.
Şanţurile nu pot apanţine războaielor marcomanice, întrucât umplerea primului şanţ este lentă. El a rămas multă vreme în funcţiune, chiar dacă
cel de al doilea. şanţ pare a fi fost umplut intenţionat. Prezenţa celor doc1<\
şanţuri, care barează poarta, confirmă descoperirea şi ipoteza arheologilor
din secolul al XIX-lea.
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CATALOGUL MATERIALELOR DESCOPERITE
lN AMFITEATRU

os
păr, fragmentar, descoperit în secţiunea A7, maenianum summum, C3, la
- 0,15 m. L=l6,3 cm. INV. 29456 (piesele poartă nr. de inventar ale Muzeului
de arheologie din Sarimlzegetusa). Pl. IXfil.
Ac de păr, bine conservat, cu capul de formă cilindrică uş.or faţetat despărţit
de tijă printr-o gâtuitură, descoperlit în secţiunea Al9, maenianum primum, la
- 0,45 m L=9,7 cm, INV. 29454. Pl. IX;l2.
Ac de păr, fragmentar, cu capul de formă romboidală, despărţit de tijă printr-o
gâtuitură, descoperit in secţiunea A19, maenia71um primum, la 0,45 m.
L=6,7 cm. INV. 29461. Pl. IX/3.
Ac de păr, fragmentar, cu capul sferic precedat de două nervuri paratele,
descoperit în secţiunea A24, lângă groapa de stâlp, la - 1,45 m. L=7,7 cm.
INV. 29505. Pl. IX/4.
Vârf ac de păr, fragmentar, descoperit în secţiunea A19, maenianum pTimum,
la - 0,10 m. L=G,2 cm. INV. 2945. Pl. IX/5.
Spatulă, fragment, cu capul lăţit, uşor alungit, descoperit în secţiunea Atl, C3,
la - 0,30 :m. L=8,7 cm. INV. 2J469. Pl. IXJ6.
Ac ele păr, fragment, cu capul evazat, uşor rotunjit, descoperit în secţiunea Al9,
1naenianum primum, la - 0,45 m. L=17,5 cm. INV. 29455. Pl. IX/r?.
Ac de păr, fragment, descoperit în secţiunea A20, maenianum primum, la
- 0,70 m. L=ll,4 om. INV. 29468. PJ. IX/8.
Ac de păr, fragmentar, descoperit în secţiunea A24, maenianum primum, la
- 0,75 m. L=ll,7 m. INV. 29462. PI. IX/9.
Ac ele păr, fragmentar, cu capul conic, descoperit în ..;ecţiunca AG, C2. la
- 0,25 m. L = 5,2 cm. INV. 29464. Pl. IX/10.
Ac de păr, fragmentar, descoperit în secţiunea A2:J. maenianum primum, la
0,65 m. L=7,6 cm. INV. 29467. Pl. IX.11.
Ac de cusut descoperit în secţiunea A24, maenianum primum, la - 0,50 m.
L=l3,2 cm. INV. 29476. Pl. X/1.
Ac de cusut, stare perfectă de conservare, descoperit în secţiunea Aî, C3, la
- 0,15 m. L= 6,1 cm. INV. 29458. Pl. X/2.
Ac de cusut, descoperit în secţiunea A19, la - 1,10 m. L= 11 cm. INV. :;n459.
Pl. X/3.
Ac de cusut, fragmentar, descoperit în secţiunea Al9, maenianum primum, la
- 0,45 m. L=l0,3 cm. INV. 29457. Pl. X/4.
Ac de cusut, fragmentar, descoperit in secţiunea A24, maeniamon primum, la
- 0,70 m. L=7,7 om. INV. 29463. Pl. X/5.
Ac de cusut, fragmentar, descoperit în secţiunea A23, maenianum primum, la
- 0,70 m. L=9,2 cm. INV. 29466. PI. X/6.
Ac de cusut, fragmentar, descoperit în secţiunea A24, maenianum primum, 1'1
- 0,90 m. L=7,6 cm. INV. 29502. Pl. X/7.
Jeton cu una din feţe alveolată, mărginit de o bandă uşor înclinată şi cealaltă
faţă netedă. având în centru incizat un cerc, descoperit în secţiunea A23, maenianum primum, la - 0,00 m. D = 1,8 om. INV. 29501. Pl. X/9.
Jeton cu una din feţe uşor alveolată, având în centru incizat un orificiu şi
cealaltă faţă netedă. Descoperit în secţiunea A23, maenianum primum, la
-,15 m. D= 2,1 cm. INV. 29471. Pl. X/10.
Jeton cu una din feţe alveolată, mărginit de o bandă uşor înclinată. Pe cealaltă
faţă, netedă, se află cinci puncte incizate sub formă de cruce. Pe cant are cateva
liniuţe incizate. Descoperit în secţiunea A19, maenianu.m primum, la ~.10 m.
D=l,7 cm. INV. 29472. Pl. X/II.

l. Ac de

2.
3.
4.
5.
G.
I.
8.
f•.

10.
11.
12.
13.
14.
13.
16.
F.

18.
18.
20.
21.

BHONZ

22. Terminal
- 1,15 m.
23. Terminal
- 0,70 m.

de curea, descoperit în secţiunea A20, maenianum primum, la
L=J,4 cm. INV. 29487. Pl. Xl/1.
de curea, descoperit în secţiunea A23, maenianum primum, 1a
L=3,6 cm. INV. 29489. Pl. XI/2.
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fragmentară, descoperită în secţiunea A20, mcwnianum primum, ln
1,15 m. L=l,8 cm. INV. 29496. Pl. XI/3.
25. Ţintă cu suprafaţă superioară emailată, descoperită în secţiunea :\8, CJ, b
- 0,30 m. D = 1,2 cm. INV. 29497. Pl. XI/4.
26. Fibulă puternic profilată, descoperită în secţiunea A24, lângă groapa ele stă!;),
la __:_ 1,45 m. Datare: primul deceniu al sec. II d.Ch. L=5 cm, INV. ~'J·Hl:l.
Pl. XI/5.
27. Terminal de curea, descoperit în secţiunea .A23, maenianum primum, la - iJ.13
m. L=6,8 cm. INV. 29493. Pl. XI/6.
28. Ţintă cu incizie circulară pe disc, descoperită în secţiunea A6, C4, maenwnum
primum, la - 0,20 m. D=l,7 cm. INV. ~„J492, Pl. XI/7.
2!J. Tintă cu incizie circulară în jurul unui chip uman, bărbos, care priveşte >pre
dreapta, descoperită în secţiunea A23, la - 1,38 m. D = 1,5 m. INV. 29488.
PI. XI/8.
30. Ţintă de baltcus, uşor bombată. descoperită în secţiune A6, maenianum primum,
la - 0,15 m. D=4,5 cm. INV. 29495. Pl. XI/9.
31. Ţintă cu orificiu central, descoperită în secţiunea A20, maenianum primum, la
- 1,50 m. D=3 cm. INV. 29491. Pl. Xl/10.
32. Sondă (Specillum oriculaTium), descoperită în secţiunea AHJ, maenianuin primum.
la - 0,50 m. L = 13,7 cm. INV. 29485. Pl. XII/1.
33. Spatulă-sondă (spatomella), descoperită în secţiunea AID, maenianum primum.
la - 0.50 m. L=2,7 cm. INV. 29484. Pl. XII/2.
34. Element zar, descoperit în secţiunea A22 la - 0,25 m. L=6 cm. INV. ~1.14011.
Pl. XII/3.
35. Tortiţă, fragmentară, descoperită în secţiunea .A24, la - 0,60 m. L= 2.8 cm.
INV. 29500. Pl. XII/4.
36-37. Bandă. bronz, contorsionată, descoperită în secţiunea A20, la - 1,15 m.
0,5 cm lăţime. INV. 29486. Pl. XII/5, 6.
38. Bandă de bronz cu două nituri de prindere la una din extremităţi, se ingustează la cealaltă extremitaite opusă, netorsionată. descoperită în macnianum
primum la - 1,30 cm. 0.5 m lăţime. INV. 29499. Pl. XII/7.

24.

Aplică,

-

STICLÂ

39. Fragment buză bol, gălbui-verzui, descoperit în sectiunea AlD, maenianum przmum, la - 1,10 rm. Diametrul 14 cm. INV. 29512. Pl. XIII/I.
40. Fund vas, puternic irizat, descoperit în secţiunea A20, maenianum primum la
- 1,00 m. Diametrul 6,3 cm. INV. 29509. PI. XIIl/2.
41. Fragment fund bol (pahar), verzui, irizat, descoperit în secţiunea A23, maerianum primum, la - 1,38 m. Diametrul 4 cm. INV. 29502. PI. XIII/3.
42. Fragment gât flacon (balsamarium), alb-verzui, descoperit în secţiunen :\Hl.
maenianum primum, la - ·0,40 m. Diametrul 1,7 cm. 'INV. 29507. Pl. XIII 4.
43. Fragmel}t fund bol, albicios irizat, descoperit în secţiunea A24, maenianum ;mnum, la - 0,65 m. Diametrul 3,1 cm. INV. 29510. Pl. XII/5.
FIER
44. Cheie. descoperită în secţiunea A24, maenianum primum, la - 1,00 rn. L=·l.:J m.
INV. ŞANT. 96/1993. PI. XIV/1.
45. Cheie, descoperită în secţiunea A23, maenianum pr-imum, la - 1,90 m. L=8.5 cr,:.
INV. ŞANT. 97 /1993. PI. :XIV /2.
4G. Fragment cheie, porţiunea superioară, descoperită în secţiunea A 7. m.'.lcnwn1:1:1
primum, la - 0,30 m. L=7,5 cm. INV. ŞANT. 98/1993. PI. XIV/3.
4 7. Garnitură decorativă la o piesă de lemn, descoperită în secţiunt'n A24. maenianllm primum, la - 1.30 m. L=6,4 cm. INV. ŞANT. S'J/19D3. Pl. XIV /4.
48. Mistrie fragmentară, descoperită in secţiunea A24, maenic!num primum. ia
- 1,05 m. L=I0,7 cm. INV. ŞANT. 100/1993. PI. XIV/5.
49. Gheară de fier, fragment, descoperită în secţiunea A24, maenianum primiim, :a
- UO m. L=7,7 cm. IN\-. ŞANŢ. 101/1993. PI. XIV/6.
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50. Piron, descoperit în secţiunea A23 maenianum pTimum la - 1,90 m. L=15.u cm.
I.:.V. ŞANT. 102/1993. Pl. XIV /7.
51. Cui ele belciug, fragment, descoperit în secţiunea A24, maenianum primum, l:J
- 1,05 m. L=12,5 cm. INV. ŞANT. 112/1993. PL XIV/8.
52. Cui, fragmentar, descoperit în secţiunea A23, maeniam1m primmn, la - l,~JO m.
L=7.5 cm. INV. ŞANT. 103/ltl93. PL XIV/9.
53. Piron. fragmentar, descoperit în secţiunea A23, la - 1,90 ;111. L=9,6 cm. !N"V.
ŞANT. 109/1993. PL XIV /l'O.
54. Piron. fragmentar, acelaşi loc de descoperire. L=4,1 cm. INV. ŞANŢ. 104 19fl3.
Pl. XIV/11.
53. Piron, acela~i loc de descoperire. L=!),4 cm. INV. ŞANT. 105/1993. Pl. XIV /12.
5il. Cui, descoperit în secţiunea A23, maeniamim primum, la - 1.70 m. INV. ŞAKT.
110/1993. PL XIV /13.
57. piron. descoperit în secţiunea A23, maenianmn primum, la - l,{iO m. L=fJ,8 cm.
I:\TV. ŞANT. 115/1993. PI. XIV/14.
58. Piron, acela~i loc de descoper·irc. L=7,3 cm. INV. ŞANT. 106/1993. PI. XIV il3.
5't. Piron, acelaşi loc de de'>coperire. L=12 cm. INV. ŞANT. 115/19fl3. Pl. XIV/16.
GO. Scoabă. descoperită în secţiunea A24, maenianum primum, Ia -- 1,05 m.
l.=i3 cm. INV. ŞANT. 111/HJ9J. PI. XIV/17.
fil. Cui. fragment. descoperit în secţiunea A23, maenianum primum, la UJO m.
l.=4.6 cm. INV. ŞANT. 115/1993. Pl. XIV]18.
}10:'\'ETE

62. Dr•nar, Marcu„ Antoniu<; triumvir; 1G,8X m,l mm, 3,41 g; axa 4: tocit. circulat,
gTl'U lizibil; Crawford 544/31: Monetărie itinerată, 32-:H a. Ch.: intrarea de
>:". latura ele N, între Z7 şi Z8, - 0,60 m; INV. 29444.
G3. A~. Augustus? Tiberius? (seamănă cu piesele lor întrucâtva); 25.9 X 25,1 mm.
7513 g: complet tocit, ilizibil. nedeterminabil: încep. sec. I p. Ch. (?): A8. maenecmum summum, suprafaţa vestică, - 0,60 m, 1,05 m, de la Zl, - 1,20 m de la
Z2, C4: INV. 29411.
G4. Dupondius. Vespasianus; 26,9 X 25.5 mm, 11,08 g, axa 6; tocit. Rv. ilizibil, f. circulat: IUC. II, p. 80, nr. 554 (Roma. a. 74 p. Ch.); A7, macnianum summum,
-- 0,60. 0,90 m de Z2; lNV. 2!1435.
G:J .. .\c.;, '"fituc;. 26.5 X 25,2 1mm, 8,22 g, axa 7; .tocit. greu 1Jizibil; RIC, II, p. 131, nr. 1:33

iRoma, a. 80-81 p. Ch); A23, - 1,05 m, 0,60 m de la Zl5, 0,70 m de la Z3:
INV. 29447.
Gli. Se~tertius, Nerva, 33,8X32,7 mm. 25,56 g, axa 6; bine conservat. uşor tocit m'li
ales pe revers; RJC, II, p. 229, nr. 88 (Roma, a. 97 p. Ch.); A20, glie; lNV.
2~ 1 424.

6i. Dupondius, Traian. 27,4X26,8 mm, 13,05 g, axa 6; tocit, greu lizibil: Inc, II.
'J. 273. nr. 398 (Roma, a. •18--99 p. Ch.); A20, .maenianum primum, 1.15 111,
la 1,20 m de Z2 şi 0,25 im de Z15; INV. 29426.
68. A5, Traian. 26,3X26,4 mm, 9,54 g, axa 6; conservare mediocră, tocit: RIC, II,
p. 219, nr. 489 (Roma, a. 103-11 p. Ch.); A7. maenianum primum, suprafaţa
wstică, glie, C4; INV. 29425.
69 ...\s. Traian, 26.7X25,6 mm. 9.75 g, axa 5; conservare mediocră. tocit: HIC, IT.
p. 280. nr. 500 (Roma. a. 103-111 p. Ch.); A20, maenianum primum, - 1.15 m,
la 1,25 m de Z2 şi 0,65 m de Zl5; INV. 29431.
·
iO ..·\s, Traian. 27,3X25,7 mm, 10,26 g, axa 7; tocit. slab conser\"<1t: RIC, II. p. '.28-.),
nr. 503 !Homa. a. 103-111 p. Ch. ?); A24, maenianum pirmum, -- 1.05 m.
O.~O m de Z2, 1,80 m de Z16; INV. 29448.
71. .·\'->. Traian. 28,5X26.9 mm, 13,89 g. axa 6: tocit, greu lizibil; RIC. II, p. '.W3.
l'l'. 51il (noma. a. 103-111); Al'J, maenianum primum, 0.10 m. INV. W-!-!O.
72. As, Tra:an. 27,5X26,3 mm, 8,51 g, axa ?; foarte degradat, Hv. ilizibil, legenda
.\v. distrusă, nedeterminabil. După silueta portretului, circa 98-101 p. Ch.
rStrnck, I. p. 23-24); AS, C2 la groapa de par la - :0,18 m; de la nivelul gropii,
în umplutura acesteia pentru susţinerea stâlpului; JNV. 29473.
73. As, Hadrian. 26,1X26 imm, 11,15 g, axa 6; bine conservat; RIC, II, p. 412,
nr. 513 b (Homa, 119-121 p. Ch.); All, la nivelul gropilor ele stâlp; INV. 29437.
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74. As, Hadrian. 26,5X26,3 mm, 7,73 g, axa 6; circulat, uşor tocit; RIC. II, p. 412.
nr. 578 (Roma, a. 119-121 p. Ch.); AHJ, maenianum primum, - 1,10 m; Jl\'\·.
29429.
75. Dupondius, Hadrian. 27,1X26,8 mm, 15,18 g, axa 7; conservare mediocră: RIC,
li, p. 418, nr. 605 (Roma. a. 119-121 p. Ch.); A20, maenianum pnm.um,
- 1,15 m, la 1,25rn de Z2 ~i 0,20 m de Z15; INV. 29434.
76. Dupondius, Hadrian, 26,7X25,2 mm, 11,75 g, axa ?; foarte tocit, indeterminabil.
După silueta portretului, circa 119-123 p. Ch. (?) cf. Strack, II. p. 6-7:
A24 macnianum primum, - O.JO m, la 0,20 m de Z2, lipit ele profil: INV. 29410.
7î. As, Hadrian. 26X25,4 mm, 9,87 g, axa 7; drculat, f. bine conservat; WC. E.
p. 426, nr. 662 (Roma, a. 125-128 p. Ch.); A20 maenianum primum, - 1.15 m,
la 1,25 m de Z2 şi ·0,30 de Z 15; INV. 29430.
·
78. As, Hadrian. 25,9X24,4 mm, 8,76 g, axa 5; conservare bună, margini u~or clewriorate; RIC, II, p. 426, nr. 664 (Roma, a. 125-128 p. Ch.); variantă _,\.V.:. portretul e~te c, nu e; A24 maenianum primum, - 0.66 m, 0,80 m de Z2, 1.20 m
de ZIG; INV. 29416.
7J. As, Hadrian. 26,7X26.4 mm; 10,46 g, axa 6: conservare mediocră; RIC. II, p. 427.
nr. f)fiU (Roma. a. 1~5-12B p. Ch); A20, - 1.10 m, 0,75 m norei ele Zl5, l_.40 m
sud de Z3; INV. 29432.
80. As, Hadrian. 25,9X25,6 mm, 9,27 g, axa 5; conservare bună; RIC, II. p. 427,
nr. 678 (Roma, a. 125-128 p. Ch.); A6 m'aenianum primum (În secţiune).
- 0,15 m; INV. 29442.
81. As, Hadrian. 26,1 X25.2 mm, 6,48 g, axa 5: circulat, uşor tocit, cons0rvare bună:
RIC, II, p. 427, nr. 678 (Roma, a. 125-128 p. Ch.); A21 maenianum ·'umm:.im,
- 0,30 m. la 1,20 m ele ZI şi 0,40 m de Zl5; INV. 29428.
82. As, Haclrian. 25.3X24,5 mm, 10.83 g. axa 6; bine conservat. parţial toC'it; HIC.
II, p. 433, nr. 716 (Roma, a. 132-134 p. Ch.); A24 - 1,10 m, la profil, 0,10 rn
de Z2: INV. 29445.
83. As, Hadrian. 25-,5X25,3 mm, 9,77 g, axa 6; corodat, greu lizibil; RIC, II, p. 441,
nr. 793 (Roma, a. 134-138 p. Ch.); A7 metenianum summum, suprafaţa estică.
- 0,50 rn, - 1,15 m nord de Z2, C3; INV. 29427.
84. As, Haclrian. 27,l X26,1 mm, 12,46 g, axa 5; bine comervat, parţial tocit; NIC,
II. p. 442, nr. 811 (Roma, a. 134-138 p. Ch.); AB, C3, - 1,10 m, 1,20 m ele
ZI 7, lângă Z2 (lângă groapa de stâlp); INV. 29451.
85. As, Hadrian: L. Aelius Caesar. 24,9X24,4 mm, 10,47 g, axa 5; circulat, bine
conservat; RIC, iII, p. 482, nr. 1071 (Roma, a. 137 p. Ch.); .\23, l,UJ m.
0,70 m de Zl5, 0,30 m de Z3; INV. 29450.
86. As, Antoninus Pius: divus Hadrianus. 27,1X23,8 mm, 11,08 g, axa 5; INC. II.
p. 4G9, nr. 975 (Roma, a. 138-139 p. Ch.); Al9 maenianum primum - 0,45 m.
1,45 m de la Z2, 1,15 m de la Zl4; INV. 2J417.
8î. As, Antoninus Pius: divus Hadrianus. 27X26,3 mm, 10,05 g, axa 6: circuiat.
uşor tocit. bine conservat; RIC, II, p. 469, nr. ~75 (Roma, a. 138-139 p. Ch.):
A21, MS, - 0,25 m, la colţUi lui Zl5 cu Zl; INV. 29420.
88. Denar suberat, Antoninus Pius. 18,3Xl5,7 mm. 2,67 g, axa 6: deteri01·at, conservare nwcliocră; llIC, III, p. 43, nr. 130 a (Homa, a. 145-161 p. ,Ch.): A~3.
- 0,95 m. 1.30 m de Z3, 1,70 m cte Zl5; INV. 29452.
89. Monetă AE Antoninus Pius. 30 mm, bine conservat; A6 MP, - 0,15 m; L'\\'.
2~J423.

90. As, Antoninus Pius: Diva Faustina I. 25.3 X 24,1 mm, 12,85 g, axa 12: bine c:;nservat; RIC, III, p. 168, nr. 1182 (Homa, post 141 p. Ch.J; descoperire întam;}Jă
toarc; INV. 29446.
91. As. Antoninus Pius: Diva Faustina I. 26,4X24.6 mm, 10,71 g, axa 5: 1<.J<:ne
bine conservat; RIC, III, p. 168. nr. 1187 (Ronw, post 141 p. Ch.); .-\19.
- 1,10 m, 1,60 m V de Zl5; INV. W415.
92. As. Antoninus Pius: Diva Faus.tina I. 28.5X25,4 mm, 12,37 g. axa 6; excC':Jţio
nal conservat; RIC, III, p. 169, nr. 1192 a (Roma, p. 141 p. Ch.); A23 - 1.10 :11.'
0,30 m de la Zl5, 2 m de Z2; INV. 29449.
93 As, Antoninus Pius: Aurelius Caesar. 25.9X23.7 mm, 10,39 fl, axa 12; bine conservat; RIC, III, p. 174, nr. 1238 rRoma, a. 140-144); AS, MS, suprafaţa estetică,
- 0,30 rn, 0,60 m N de Z2, C3; INV. 29441.
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94. As, Antoninus Pius: Aurelius Caesar. 26X25,l -mm, 8,91 g, axa 11; conservare
bună, mici deteriorări; RIC, III, p. 174, nr. 1238 (Roma, a. 140-144 p. Ch.);
A21 MS, - 0,25 m; INV. 29422.
Vi. As, Antoninus Pius: Aurelius Caesar. 27,2X25,9 mm, 10,62 g, axa 5; conservare
bună; RIC, III, p. 182, nr. 1305 b (Roma, a. 151-152); A23 maenianum pnmum,
- 0,70 m, ·0,15 m de Zl5 0,30 m de Z2; INV. 29436.
g,), Sestertius, Marcus Aurelius, 32,3X3D,6 mm, 26,64 g, axa 6; foarte bine conservat, flan mare, crăpat în două locuri; RIC, III, p. 304, nr. llS8-1159 (!{orna,
cll."c. 175-dec. 176 p. Ch.), variantă Av: bust laureat, drapat şi cuirasat dr.;
A'.23 maenianum primum, - 0,70 rn, 0,50 m de Z2; INV. 29414.
97. Se5tertius, Marcus Aurelius: Faustina II. 31,1 mm, 24,23 g, axa 6; excelent
conservat; RIC, III, p. 347, nr. 1673 (Homa, a. 161 p. Ch. ?), nedatat. clar acec:isi
legendă de Rv. apare pe piese datate 161 p. Ch.: A19, 0,70 m, la 1,00 m ele
Z2; INV. 29413.
98. DLiponelius. Geta. 27X25,6 mm, 13,60 g, axa 12; foarte bine comervat; iac,
IV/l, p. 340, nr. 173 a (Roma, a. 211 p. Ch.); A20 maenianum primum, - 0,70 m,
O.GO m de Z2; INV. 29421.
~1~1. Denar, Elagabal. 18,3><17,1 mm, 2,36 g, axa 1; conservare slabă; RJC, IV/2. p. 37.
nr. 141 (Roma, a. 218-222 p. Ch.); A19 maenianum primum, - 0,60 m, 0,20 m
ele Z2; INV. 29443.
100. As, Severus Alexander. 27,4X 26,4 mm, 10,36 g, axa 12, tocit, greu lizibil; HIC,
IV/2, p. 110, nr. 504, 112, nr. 530 (Roma, a. 230 p. Ch., respectiv, 232 p. Ch.).
nu se poate vedea puterea tribuniciană; A19 maenianum primum, - 0,45 m,
0.[i5 m de la Z2; INV. 29418.
101. As, Severus Alexander. 28,4X27.l mm, 16,18 g, axa 12; bine conservat; HIC,
IV 2. p. 119, nr. (i17 (Roma, a. 222-231 p. Ch.); A20 maenianum primum,
- 0,15 m; INV. 29438.
.
102. As, Severus Alexandre. 27,4X26,9 mm, 12,04 g, axa 12; tocit. greu lizibil; HIC,
IV 2, p. lHJ, nr. 617 (Roma, a. 222-231 p. Ch.); Al!J maenianum primum, la
l.10 m ele Z2, - 0,10 m; INV. 29433.
103. _.\s, foarte tocit, nedeterminabil. 25,2 X 24 mm, 6,29 g. axa G: clupă pro fi!. o împărăteasă, Iulia (?); începutul sec. III (?); AG maenianum summum, supraiaţa
vestică, 0,40 rn, 0,10 m de la Zl, C4;: INV. 29439.
104. SARDES
Monetă AE. 24,3X23,2 m, 7,55 g, axa l; conservare bună, Hv. u~or tocit: Av.
IEPA CYN/KAHTOC. Cap bărbat tânăr profil dr., cerc perlat; Hv. (Li\.t'\I)/
ANQN. Bărbat tânăr în picioare spre stg„ cu haină scurtă ~i sceptru lung,
în dre<ipta ţine doi maci. cerc perlat; Heacl, p. 657. (Sardes, cf. ~ec. I p. Ch. ?).
lipseste titlul NEQKOPOC, acordat sub Hadri<in (p. 656): A'.N, 1.25 m,
0.30 rn de ZlO, 1,30 m de Z3; INV. 29412.
,:\Ionetele au fost determinate ele el-I Radu Ardevan)
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Obiecte de os.
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Obiecte de bronz.
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Obiecte de fier.

