RAPORT PRELIMINAR ÎN LEGĂTURĂ CU
CERCETĂRILE ARHEOLOGICE ŞI DE TEREN,
LUCRĂRILE DE CONSERVARE SI
'
RESTAURARE EXECUTATE LA POROLISSUM
ÎNTRE ANII 1994 - 2002
Între anii 1994 şi 2002 nu s-a prezentat un raport general preliminar sau
mai multe rapoarte anuale sau bienale în legătură cu cercetările arheologice, de
teren, lucrările de amenajare şi conservare de la Porolissum 1 (Fig.1-3). Motivele
acestei lipse sunt mai numeroase şi destul de complexe: a) între anii 1995-1998
personalul muzeului, colaboratorii au fost angajaţi în pregătirea, desfăşurarea şi
finalizarea celui de-al XVII-iea Congres Internaţional de Studii asupra
Frontierelor Imperiului Roman, care s-a desfăşurat la Zalău între 1-12
septembrie 19972 ; b) în acest cadru unii membri şi colectivul de lucru au
renunţat la săpături; c) persoane din colectiv au fost atrase fie spre activităţi
politice, fie în acţiuni manageriale; d) nu se pot ocoli anumite deficienţele
organizatorice.
Prezentul raport va prezenta, după modelele deja cunoscute ale rapoartelor
de la Porolissum, acele cercetări pentru care s-au întocmit rapoarte (Fig. 4-5).
Am spus acele cercetări pentru că între timp din motive diverse, unele obiective,
au fost publicate monografic 3 altele au apărut în alte publicaţii 4 • Vor lipsi deci o
seama de rapoarte de obiectiv; alte rapoarte de obiectiv vor fi scurte. Totuşi
prezentarea generală a evoluţiei cercetărilor va permite cititorilor interesaţi să
constate că cercetarea complexului şi-a urmat în general cursul aproape obişnuit.
Ultimul raport în legătură cu săpăturile arheologice de la Porolissum a fost publicat în anul 1994
(Acta MP, 18, 1994, p. 111-134) prezentând în ansamblu săpăturile şi cercetările până în anul
1993.
2
Vezi Roman Frontier Studies XVII, Zalău 1999, editat de N.Gudea.
3
Nicolae Gudea - Dan Tamba, Porolissum. Un complex daco-roman la marginea de nord a
Imperiului Roman III. Despre templul zeului Jupiter Dolichenus din municipium septimium.
Ober ein Jupiter Dolichenus Tempel in der Municipium Septimium Porolissensium, Zalău 2001.
~ Rapoarte parţiale au apărut în volumele publicate datorită sesiunilor anuale de rapoarte
arheologice. Din păcate sunt parţiale şi fără ilustraţie.
1
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Au fost executate lucrări arheologice,
conservare şi restaurare în felul urrnător5:

cercetări

de teren,

lucrări

de

1994
- cetatea dacică de pe dealul "Măgura Moigradului" (Al. V. Matei, H. Pop) 6 ;
- fortificaţiile externe ale complexului roman (Al. V. Matei);
- vicus-ul roman de pe pantele de est ale dealului Pomet; clădirea L.7 (D. Tamba,
N. Gudea);
- oraşul roman: amfiteatru, săpături pe arenă, identificarea porţii de nord-est
(I. Bajusz) 7 ;
- cetatea feudală de pe dealul "Cămnini" (C. Cosma, N. Gudea).

1995
- cetatea dacică de pe dealul "Măgura Moigradului" (Al. V. Matei, H. Pop);
- fortificaţiile romane de pe linia internă (apeductul) (Al. V. Matei);
- amfiteatru: săpături în arenă şi identificarea porţii de nord-est;
- vicus militar - clădirea L.7 (D. Tamba, N. Gudea) 8 •

1996
- fortificaţiile romane pe linia externă: Viţinal (Al. V. Matei);
- săpături "demonstrative" la castrele de la Românaşi (D. Tamba) 9 şi Romita
(Al. V. Matei, I. Bajusz) 10 ;
- lucrări de amenajare, conservare şi restaurare în vederea congresului limesului: amfiteatru (Al. V. Matei, I. Bajusz);
- vicus-ul roman de pe pantele de est ale dealului "Pomet": clădirea LM l S (D.
Tamba, N. Gudea) 11 ;

Nu am reuşit să adunăm şi să prezentăm rapoartele preliminare la toate elementele complexului
arheologic, aşa cum eram obişnuiţi. Unii dintre colaboratorii cercetărilor de la complexul
Porolissum au motivat nepredarea unui raport prin faptul că el există deja în volumele de
rapoarte anuale(!).
6
Ultimul raport în Acta MP, 12, 1988, 158-160; au mai fost prezentate date la sesiunea naţională
de rapoarte 1981; cronica cercetărilor arheologice 1993 (Satu Mare).
7
În legătură cu cercetările anterioare efectuate la amfiteatru vezi Acta MP, 16, 1992, 148-150.
8
Sectorul L - cuprins între latura de NE a castrului şi părţile spre NE cu drumul roman a mai fost
cercetat în 1938-1940 (C. Daicoviciu), 1983-1984 (Al. V. Matei: Acta MP 10, 1986, 130-134) şi
1990-1991 (D.Tamba: Acta MP 16, 1992, 153-155).
9
A apărut micromonografie: D.Tamba, Das Romergrenzkastell von Românaşi - Largiana. Castrul
roman de la Românaşi - Largiana, Zalău, 1997.
10
A apărut micromonografie: Al. V. Matei-I. Bajusz, Castrul roman de la Romita - Ceniae. Das
Romergrenzkastell von Romita - Ceniae, Zalău, 1997.
11
În legătură cu cercetările arheologice efectuate la clădirea LM vezi Acta MP, 16, 1992 155-156.
5
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1997
- lucrări de conservare, restaurare şi amenajare 12 la: amfiteatru (Al. V. Matei, I.
Bajusz), clădirea L.7 (D. Tamba, Al. Matei), clădirea LM.l (Al. V. Matei);
- oraşul roman: platourile "Pomet" de jos (spre sud-est); lucrări de cercetări
geofizice (E.F. Scurtu);
- amfiteatru: dezvelirea porţii de nord-est şi a lojei de pe această parte (I. Bajusz);

1998
- vicus-ul roman de pe pantele de est ale dealului "Pomet": clădirea LM 1 S
(templul zeului Jupiter Optimus Dolichenus) (D.Tamba, N. Gudea);
- oraşul roman: platourile "Pomet"dinspre sud-est; sector O) (Al. V. Matei);
completate cu investigaţii geofizice;
- oraşul roman, amfiteatru: dezvelirea porţii de nord-est.

1999
- vicus-ul roman de pe pantele de est ale dealului "Pomet"; clădirea LM 1 S
(templul lui Jupiter Optimus Maximus Dolichenus) (D. Tamba, N. Gudea);
- oraşul roman: platourile dinspre sud-est "Pomet": sector O) (Al. V. Matei);
- oraşul roman: amfiteatru; cercetare în exteriorul clădirii; lucrări de
conservare-restaurare (Al. V. Matei, I. Bajusz).

2000
- vicus-ul roman de pe pantele de est ale dealului "Pomet"; clădirea LM 1 S
(templul lui Jupiter Optimus Maximus Dolichenus) (D, Tamba, N. Gudea);
- oraşul roman: platourile "Pomet" pe partea de sud-est; sectorul O) (Al. V.
Matei);
- oraşul roman: amfiteatrul; cercetare în exteriorul clădirii (I. Bajusz).

2001
- vicus-ul roman de pe pantele de est ale dealului "Pomet": clădirea LM 3 (D.
Tamba, N. Gudea);
- oraşul roman; platourile pe partea de sud-est a dealului "Pomet" şi cu lucrări de
conservare (Al. V. Matei);

2002
- vicus-ul roman de pe pantele de est ale dealului "Pomet": clădirea LM.3 (D.
Tamba, N. Gudea);
- oraşul roman: amfiteatru; cercetări în exteriorul clădirii (I. Bajusz);
- lucrări de conservare primară clădirea LM.3 (D. Tamba).
1

~ Lucrările

de restaurare şi conservare au fost conduse de Al.V.Matei.
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I. Raport preliminar în legătură cu cercetările arheologice de la
Porolissum: Aşezarea civilă
Clădirea

L 7 1 (Fig. 6).

I. Poziţia în cadrul complexului. Suprafaţa supusă cercetărilor se găseşte
în sectorul L al complexului arheologic, zonă ce se află în exteriorul zidului de
incintă a castrului de pe dealul Pomet, în porţiunea cuprinsă între porta praetoria
şi bastionul colţului de nord al fortificaţiei. Aşadar, zona vizată se găseşte la
nord-est de castru. După panta ce coboară din faţa zidurilor castrului, în
porţiunea amintită, urmează o terasă ce se desfăşoară aproximativ paralel cu
porţiunea zidului de incintă. Lăţimea terasei este cuprinsă între 6 şi 10 m, iar
lungimea sa, din faţa porţii praetoria până în zona colţului de nord este de
aproximativ 150 m. În antichitate aceasta era tăiată de-a lungul de drumul
roman, ce urca spre castru dinspre vama romană. Drumul, în acest sector, are un
traseu aproximativ paralel cu zidul de incintă al castrului. Spre nord-est de terasă
urmează o pantă domoală ce coboară spre liziera pădurii. Zona se prezintă ca o
căldare de captare a apelor pluviale de pe o arie destul de extinsă, care în
extremitatea sa maximă se concentrează într-un torent principal. Întreaga
suprafaţă este cunoscută azi în toponimia locului sub denumirea de "Iertaşul
Pipaşului". Zona este delimitată spre nord-vest de dealul Irimesei iar spre sud-est
de liziera pădurii, zonă ce coincide cu amplasamentul valului antic de apărare a
oraşului, ce urcă spre castrul de pe dealul denumit azi Citera (Fig. 7).
Clădirea cercetată, denumită în planul şi în structura complexului arheologic
Porolissum obiectivul L.7 se găseşte la nord-est de castrul de pe dealul Pomet.
Ea a fost construită pe prima terasă din faţa şanţului de apărare a fortificaţiei, în
stânga drumului roman şi pe panta domoală ce urmează. După porţiunea de 20
m, ce corespunde cu panta şanţului de apărare a castrului, urmează suprafaţa cu
aspect orizontal a terasei amintite, care în acest sector are lăţimea de 8 m. În
antichitate de la zidul de incintă dinspre drum al clădirii L.7, până la buza
şanţului, era o distanţă de 11 m.
II. Istoricul cercetărilor. Obiectivul L.7 a fost cercetat pe parcursul a trei
campanii de săpături arheologice.
În anul 1990 a fost efectuat un sondaj de control asupra zonei printr-o secţiune
SL.5/1990 (1,50 x 102 m). S-a urmărit identificarea clădirilor ce se găseau în

1

Vezi raport scurt în volumul sesiunii de rapoarte din anul 1995 pentru anul 1994 şi respectiv 1996
pentru anul 1995.
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stânga drumului roman în porţiunea amintită. Secţiunea a fost trasată la 40 m de
zidul castrului. Distanţa între drum şi secţiune a fost de 8 m.
În anul 1994 au fost trasate şi excavate:
S.1/1994 (2 x 25 m) - trasată perpendicular pe SL.5 în dreptul m 43-45.
S.2/1994 (1,50 x 21 m) - trasată în continuarea S.1/1994 spre zidul de
incintă a castrului de pe dealul Pomet, după ce în prealabil a fost lăsată o
porţiune de teren liberă care să permită accesul spre tabăra arheologică.
Lateral dreapta de S.1/1994 au fost trasate şi excavate un şir de 7 casete.
Între ele şi între acestea şi S.1/1994 au fost lăsaţi martori de 0,50 m (Fig. 8).
Caseta 1 (3 x 4,50 m) - trasată lateral dreapta faţă de S.1, în poziţie nordest faţă de aceasta. A urmărit surprinderea colţului de sud a obiectivului L.7.
Caseta 2 (3,50 x4,50 m) - trasată în continuarea casetei 1, are aceeaşi
poziţie faţă de S.1/1994.
Caseta 3 (3 x 4,50 m) - trasată în continuarea casetei 2, are aceeaşi poziţie
faţă de S.1/1994.
Caseta 4 (3 x 4,50 m) - trasată în continuarea casetei 3, are aceeaşi poziţie
faţă de S.1/1994.
Caseta 5 (3 x 4,50 m) - trasată în continuarea casetei 4, are aceeaşi poziţie
faţă de S.1/1994.
Caseta 6 (3 x 4,50 m) - trasată în continuarea casetei 5, urmăreşte
surprinderea colţului de est al obiectivului L.7.
Caseta 7 (3,50 x 4,50 m) - trasată în continuarea casetei 6, are aceeaşi
poziţie faţă de S.1/1994.
În anul 1995 au fost trasate şi excavate un număr de 5 casete amplasate în
şir, de data aceasta în stânga secţiunii S.1/1994. Între acestea şi S.1/1994 au fost
lăsaţi

martori de 0,50 m (Fig. 9).
Caseta 1 (5,50 x 5 m) - trasată în stânga secţiunii S.1/1994, respectiv în
poziţie de nord-vest faţă de aceasta.
Caseta 2 (4 x 5 m) - trasată în stânga S.1/1994 în continuarea casetei 1,
urmăreşte surprinderea colţului de vest al obiectivului L.7.
Caseta 3 ( 4 x 5 m) - trasată în stânga secţiunii S.1/1994, în continuarea
casetei 2.
Caseta 4 (4 x 5 m) - trasată în stânga secţiunii S.1/1994 în continuarea
casetei 3.
Caseta 5 (4 x 5 m) - trasată în stânga secţiunii S.1/1994 în continuarea
casetei 4, urmăreşte surprinderea colţului de nord a obiectivului L.7.
III. Date tehnice, arheologice şi istorice. În urma cercetării obiectivului
L.7, ce aparţine vicus-ului castrului de pe dealul Pomet, de la Porolissum, au fost
obţinute următoarele date tehnice, arheologice şi istorice:
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Clădirea cercetată este o construcţie patrulateră de dimensiuni impozante
(9,40 x 17,30 x 9 x 15,80 m) (Fig. 10). Frontul spre stradă este de 9,40 m. Spre
drum clădirea avea un porticus. Nu exista rigolă între dalele drumului şi zidul
clădirii L.7. Tehnica de construcţie a zidurilor de incintă a fost cea de opus
incertum. Pentru realizarea zidurilor a fost folosită piatra spartă, de carieră, de
dimensiuni mari şi mijlocii. Tot din punct de vedere al tehnicii de construcţie în
cazul zidurilor obiectivului L.7 se constată diferenţe atât în ceea ce priveşte
lungimea cât şi grosimea zidurilor de incintă pereche sau diferenţe de grosime în
cazul aceluiaşi zid. Astfel, avem cazul zidului de incintă de sud-vest, (cel dinspre
drum), care are lungimea de 9,40. Grosimea zidului ce susţinea porticus-ul este
de O, 70 m iar a celui de incintă este de 0,80 m. Zidul pereche a acestora, cel de
nord-est, are lungimea de 9 m, iar grosimea de 1 m. În anumite cazuri se constată
arheologic şi diferenţe de grosime între zidurile de incintă şi fundaţia acestora.
Astfel, zidul de incintă de nord-est are grosimea de 1 m. În S.1/1994, spre
exterior, la 1,30 m de actualul nivel de călcare, fundaţia se îngroaşă cu 0,15 m
printr-o treaptă practicată spre exterior. În cazul zidului de incintă de sud-est
reducerea grosimii zidului propriu-zis faţă de fundaţie se realizează tot printr-o
treaptă, de data aceasta practicată spre interior. Diferenţa de grosime între
fundaţie şi zid, prin realizarea treptei, în acest caz nu este surprinsă pe întreaga
lungime a zidului, ci numai pe o anumită porţiune. În zona colţului de sud
treapta amintită are lăţimea de 0,20 m (aspect surprins în caseta 211994),
grosimea acesteia se diminuează treptat, în caseta 3/1994 în dreptul m 8,30 ea
dispărând. Cota la care a fost surprinsă această treaptă, prin care fundaţia se
îngroaşă faţă de zid, după părerea noastră, marchează nivelul de călcare în
spaţiul din subsolul clădirii, în pivniţă.
Diferenţa de grosime între zidul propriu-zis şi fundaţie a urmărit mărirea
structurii de rezistenţă a acesteia, măsură tehnică la care s-a apelat în momentul
construirii edificiului şi care a avut în vedere instabilitatea terenului. Se pare că
zona, a avut iniţial o altă configuraţie, terenul fiind cu mult mai accidentat. Din
acest motiv credem că în momentul în care s-au pus bazele vicus-ului militar de
la Porolissum au fost realizate lucrări de amenajare, prin terasări şi extinderea
unor suprafeţe, prin nivelări. Acest aspect explică prezenţa unor nivele masive
de umplutură. Astfel, structura de rezistenţă a fundaţiilor şi zidurilor a fost
solicitată şi afectată în mod repetat de alunecări de teren. În acest sens amintim
faptul că a fost surprinsă, în cazul zidului de sud-est a obiectivului L.7, prezenţa
unei fracturi în dreptul m: 6,55 cu o deschidere de 0,25-0,30 m.
Zidul de incintă de sud-est are lungimea de 17,30 m şi grosimea de 0,70
m. Zidul său pereche, cel de nord-vest, are lungimea de 16,40 m Grosimea
acestuia variază de 0,70 până la 1 m. Tot din punct de vedere tehnic, trebuie
precizat faptul că zidurile de incintă prezintă un duct rectiliniu, ele nefiind
afectate de instabilitatea terenului. Legat de starea lor de conservare trebuie să
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menţionăm faptul că porţiuni din ele au fost demontate. În unele situaţii zidurile
şi fundaţiile

lor au fost distruse în întregime, până la cota O. Distrugerile se
fenomenului de jefuire a pietrei clădirilor anticului Porolissum. Scopul
urmărit a fost acela de comercializare sau folosire a pietrei pentru ridicarea, în
epoca modernă şi contemporană în localităţile din zonă a unor construcţii. Acest
fenomen a fost demarat se pare încă din perioada interbelică şi a durat până în
zilele noastre. Începerea cercetărilor arheologice sistematice în anul 1977 a
realizat stoparea acestui fenomen.
În interiorul incintei clădirii au fost surprinse ziduri, pereţi de
compartimentare astfel, suprafaţa interioară a fost împărţită în 4 spaţii,
(încăperi). În primul rând suprafaţa A în stânga şi suprafaţa B în dreapta.
Suprafaţa B la rândul său a fost împărţită în două: B. l şi B.2. Partea din spate
este o singură încăpere pe toată lăţimea clădirii şi este denumită suprafaţa C.
Încăperea A (3,80 x 6,60 m); încăperea B.l (3,50 x 3,60 m); încăperea B.2
(3,50 x 3,54 m); încăperea C (7,60 x 6 m) (măsurătorile au fost făcute de la faţa
interioară a zidurilor). Aşadar, o primă compartimentare a suprafeţei interioare a
obiectivului L.7 s-a realizat prin construirea unui zid paralel cu zidul de incintă
de sud-vest (faţă de care se găseşte la 6,60 m) şi cel de nord-est (faţă de care se
găseşte la 6 m). Acesta este realizat în tehnica opus incertum, din piatră, spartă,
de carieră, de dimensiuni mici şi mijlocii şi are grosimea de 0,30 m. Zidul s-a
păstrat pe o înălţime de 0,35-0,40 m Această primă compartimentare împarte
structura clădirii în două porţiuni, o primă parte o reprezintă spaţiul dinspre
drum şi o a doua cel din spate.
Spaţiul dinspre drum este la rândul său compartimentat în două printr-un
zid paralel cu zidurile de incintă de nord-vest şi cel de sud-est, faţă de care se
găseşte la 3,80 m, respectiv 3,50 m. Zidul (peretele) are grosimea de 0,30 m. În
ceea ce priveşte tehnica sa de construcţie avem o situaţie aparte, cu titlul de
noutate, în ceea ce priveşte tehnica lor de realizare la Porolissum. Pe fundaţia de
piatră, formată dintr-un singur rând de pietre de dimensiuni mici, cu înălţimea de
0,10 - 0,15 m şi lăţimea de 0,30 m, a fost ridicat un perete de tegulae ce aveau
dimensiunile de 0,24 x 0,54 x 0,13 m. Peretele de tegulae la grosimea aceasta şi
rolul în structura de rezistenţă a clădirii a necesitat adoptarea. unei formule de
consolidare a structurii sale de rezistenţă. Acest lucru a fost realizat prin pozarea
unor bârne de lemn în structura peretelui. Acest element de consolidare a fost
surprins în zona de adosare a primului zid de compartimentare cu zidul de
incintă de nord-vest. Bârna surprinsă in situ este din lemn de esenţă tare
(probabil stejar), fasonat, cu dimensiunile de 0,20 x 0,20 m). O a doua bârnă a
fost surprinsă în zona de adosare a aceluiaşi perete de compartimentare cu cel
de-al doilea perete din tegulae. Caracteristicile acesteia sunt identice cu cele ale
primei bârne. O a treia bârnă se pare că exista în zona de adosare a primului zid
de compartimentare cu zidul de incintă de sud-est. Nu ne putem pronunţa cu
datorează
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certitudine asupra acestui aspect, porţiunea respectivă fiind scoasă în întregime,
până la cota O a fundaţiei. Datele obţinute în momentul cercetărilor ne determină
să credem că peretele de compartimentare a părţii din faţă a clădirii, respectiv de
realizare a incintelor A şi B, era consolidat printr-o structură de lemn. Urme ale
acesteia fiind descoperite în S.111994.
În afara clădirii, în vecinătatea colţului de nord, au fost descoperite urmele
unui bazin de apă. De formă circulară, cu diametrul interior de 1,30 - 1,60 m şi
cel exterior de 2,20 - 2,30 m. S-au păstrat primele două rânduri de pietre de
dimensiuni mari ce formau pereţii bazinului. Un aspect interesant este faptul că
pietrele folosite la realizarea ghizdurilor bazinului nu sunt prinse cu mortar, dar
fundul acestuia este tencuit cu un strat de mortar cu grosimea de 0,05 m. De pe
fundul bazinului a fost recuperat un bogat material arheologic.
Suprafaţa din dreapta incintei A este compartimentată la rândul său în alte
două spaţii printr-un zid realizat în tehnica opus incertum, ce se găseşte la 3,60
m de coltul interior de sud. Prin compartimentarea realizată se realizează în
structu~a ~lădirii L.7 două încăperi B.1 şi B.2. Încăperea B.1 este prima dinspre
drum. ln spaţiul incintei B.2, la o adâncime de 1 m faţă de actualul nivel de
călcare, este surprinsă prezenţa unui paviment de cociopesto. Nivelul la care a
fost surprins pavimentul dă nivelul de călcare în subsolul încăperii B.2. În cazul
incintei B.1 nu s-a profilat în mod clar un nivel de călcare în subsol, însă,
elementele stratigrafiei în porţiunea respectivă nu exclude prezenţa unei pivniţe
şi în subsolul încăperii B.1. În acest sens nu este exclusă prezenţa unor spaţii în
subsolul incintei A şi C. În stratigrafia profilului stâng al secţiunii S.111994, ce
taie de-a lungul clădirea pe direcţie sud-vest - nord-est, sunt surprinse nivele ce
indică prezenţa unor spaţii în subsolul tuturor încăperilor clădirilor L.7. În cazul
incintei B.1 nivelul de călcare din subsol se pare că era la cota la care a fost
surprinsă treapta prin care fundaţia se îngroşa faţă de zidul propriu-zis, aspect la
care făceam referire la începutul acestui capitol. În urma analizei stratigrafiei, a
cărei elemente indică prezenţa acestui nivel de călcare, se evidenţiază un nivel
compact de arsură din care a fost recuperat o cantitate mare de material
arheologic. Stratul de cărbune şi cenuşă a acestui nivel provine, după părerea
noastră, de la structura de lemn, de bârne, ce susţinea plafonul pivniţei şi de la
pardoseala încăperilor de la parterul clădirii. Acestea fiind incendiate la un
moment dat s-au prăbuşit pe nivelul de călcare a încăperilor din subsol. Nivelul
stratului de arsură amintit, valabil pentru încăperile A şi B.1, corespunde ca şi
cotă cu nivelul la care a fost descoperit pavimentul de cociopesto al spaţiului din
subsolul încăperii B.2. Faptul că acesta reprezintă nivelul de călcare în nivelul
încăperilor mai sus amintite este susţinut şi de prezenţa stratului compact de
dărâmătură cel căpăcuieşte, care se prezintă ca un strat compact de tegulae (ţigle
şi olane), ce se concentrează spre centrul încăperilor şi are deasupra un strat de
pietre şi mortar. Această realitate sugerează etapele parcurse de fenomenul
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năruirii clădirii. Aşadar, acoperişul a fost acela care s-a prăbuşit primul,
concentrarea de tegulae în zona centrală a încăperilor indicând-o, după care, întrun proces lent, s-au năruit zidurile. Prezenţa masivă de piatră şi mortar deasupra
nivelului de tegulae, în imediata vecinătate a zidurilor scoate în evidenţă evoluţia
acestui fenomen. Interesant este că, în ciuda aşteptărilor, cantitatea de piatră
recuperată din nivelul de dărâmătură nu este foarte mare, fapt ce ne determină să
bănuim că zidurile, în mare parte, au fost la un moment dat demontate şi piatra
refolosită ca material de construcţie.
În jumătatea de nord-est a suprafeţei interioare a clădirii L. 7 avem o
singură incintă (C), nefiind surprinse ziduri sau urme ale unor ziduri de
compartimentare. În cazul acesteia niAvelul de călcare surprins se găseşte la 0,50
m faţă de actualul nivel de călcare. In imediata vecinătate a zidului de incintă
nord-estic, la 0,20 m faţă de acesta, a fost surprinsă prezenţa unui cuptor de
formă circulară, cu diametrul exterior de 0,90 m, cu peretele de 0,10 m. Cuptorul
era îngropat, fundul acestuia găsindu-se la o diferenţă de nivel de 0,50 m faţă de
nivelul de călcare din subsolul încăperii C. Stratigrafia se prezintă într-un mod
asemănător, ca poziţionare a nivelurilor din celelalte încăperi. Excepţie face
stratul de pietre al nivelului de dărâmătură care este prezent masiv în exteriorul
clădirii. Configuraţia terenului şi instabilitatea acestuia au făcut ca zidul de
incintă de nord-est să se prăbuşească în josul pantei (pe direcţia nord-est).
Aşadar, în cazul clădirii L.7, în ceea ce priveşte compartimentarea
interioară, structura subsolului se regăseşte la nivelul structurii parterului. Pereţii
de compartimentare a peretelui au fost realizaţi din lemn sau chiar cărămidă,
avându-se în vedere felul în care se prezintă compartimentarea subsolului,
dimensiunile pereţilor şi mai ales materialele de construcţie folosite. Prezenţa
încăperilor din subsol, ca spaţii de depozitare, prin suprafaţa deţinută nu se
justifică în cazul unei simple locuinţe. Aşadar, prezenţa acestora, precum şi
poziţia clădirii în structura vicus-ului (în faţa castrului, în zona portii praetoria)
ne face să apreciem că cel puţin cele 3 încăperi (A, B.l şi B.2) erau ca destinaţie
spaţii comerciale.
Obiectivul L.7 din vicus-ul castrului roman de pe dealul Pomet, identificat
în sectorul L al complexului arheologic Porolissum este o clădire-locuinţă.
Clădire impozantă prin dimensiuni. Spre drum, de care nu-l separa prezenta
rigolei, clădirea avea un porticus. În interiorul spaţiului din subsolul încăperli
B.1 (în nivelul de dărâmătură, într-o poziţie secundară) a fost surprinsă o bază de
coloană. De formă patrulateră, era realizată din gresie de culoare albă, şi avea
latura de 0,70 m. Prin dimensiuni ar putea aparţine porticus-ului a cărui fundaţie
şi zid avea tot 0,70 m lăţime. Zidul de incintă propriu-zis paralel cu zidul ce
susţinea porticus-ul avea grosimea de 0,80 m. Dimensiunile bazei de coloană
coroborate cu lăţimea fundaţiei şi prin luarea în calcul a elementelor de
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proporţionalitate ne determină să apreciem că edificiul avea spre drum un
porticus din patru coloane.
Aşa cum am prezentat la început între clădirea L. 7 şi elementele
sistemului defensiv exterior a castrului de pe dealul Pomet se găsea drumul
roman. Între L.7 si buza santului dublu sunt 12,30 m. Distanta între L.7 si fata
exterioră a zidului de inci~tă' a castrului este 27,20 m. Între c~le două obi~ctiv~.
pe lângă drumul roman ce avea lăţimea de 5 m şi o porţiune liberă de 4,40 m, se
găseau aşa cum am arătat elementele sistemului defensiv exterior al fortificaţiei.
După herma cu lăţimea de 0,50 m urmează panta şanţului cu o lungime de 16 m
şi o înclinaţie de 30 ° ce se termină, într-un şanţ în W. Adâncimea maximă
iniţială a şanţului era de 1,40 m, iar faţă de actualul nivel de călcare este de 1,95
m. În ceea ce privesc elementele exterioare ale sistemului defensiv în S.2/1994 a
fost surprinsă prezenţa unui al doilea şanţ ce se găsea între primul şi zidul
castrului, la 6 m de acesta. Adâncimea sa iniţială era de 0,70 m. Pentru realizarea
sistemului defensiv exterior a castrului de pe dealul Pomet de la Porolissum, în
cercetarea efectuată, s-au constatat amenajări de teren prin săpături şi prezenţa
unor nivele de umplutură, prin care s-a urmărit amplificarea înclinaţiei pantei.
Un aspect deosebit de interesant, constatat argheologic, este acela că fundaţia
zidului de incintă a castrului se adânceşte doar cu 0,40 m faţă de nivelul hermei.
Acest aspect ridică multe semne de întrebare. O asemenea fundaţie putea sau nu
suporta presiunile unui impunător zid de piatră. Este posibil că de la o anumită
cotă substrucţia incintei castrului a fost realizată în lemn.
Aşa cum am precizat la începutul raportului vis-a-vis de cercetarea
arheologică a clădirii L. 7 din sectorul L al complexului arheologic Porolissum,
în anul 1990 a fost efectuat un sondaj prin secţiunea SL.5/1990, care a fost
trasată în stânga drumului roman în porţiunea cuprinsă între porta praetoria şi
colţul de nord al castrului la, 11 m de acesta şi la 38 m de zidul de incintă a
castrului (măsurătorile au fost făcute în zona S.l şi S.2/1994). Prin SL.5 s-a
urmărit identificarea prezenţei anumitor construcţii în zona verificată. Între m: O
- 6,65 la adâncimea de 0,25-0,30 m au fost surprinse dalele drumului. Suprafaţa
mare pe care sunt prezente dalele de piatră şi poziţia acestora faţă de porta
praetoria a castrului ne face să vedem în această suprafaţă porţiunea de
intersecţie a drumului ce venea dinspre vama romană, cu extensia via praetoria a
castrului. Suprafaţa de pavaj, din dale mari de piatră, întruneşte caracteristicele
tehnice a drumurilor romane de la Porolissum. Dalele de piatră sunt aşezate pe
un pat de pietriş cu grosimea de 0,30 m, care este aşezat direct pe steril. Patul de
pietriş depăşeşte cu 1,90 m lăţimea drumului, fapt ce scoate în evidenţă că
suprafaţa unde a fost construit drumul a fost în prealabil pregătită, conform
rigorilor tehnice de construire ale acestora.
Între m 6,60 şi 8,20 la adâncimea de 0,35 m este surprins colţul unei
clădiri denumită L.6. Începând cu m: 14,40 de la adâncimea de 0,20 m a fost
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surprins un zid cu grosimea de 0,80 m, realizat în tehnica opus incertum. Iniţial
am crezut că avem în acest caz zidul de incintă al unei noi clădiri. Pe parcursul
desfăşurării cercetării arheologice, însă, nu am identificat zidul său pereche. În
această situaţie prezenţa zidului nu poate~ decât semnalată. Cercetările viitoare
urmează să verifice prezenţa construcţiei. In ceea ce priveşte tehnica de realizare
a zidului amintit se constată două etape de realizare. De la cota O pe o înălţime
de 0,40 m, respectiv de la - 1,65 până la - 1,25 pietrele din zid sunt prinse cu
pământ. Acesta reprezintă patul fundaţiei. Pietrele sunt de dimensiuni mai mici
comparativ cu restul celor folosite în realizarea zidului. În stratigrafia profilului
delimitatea celor două porţiuni de zid este marcat de un puternic strat de arsură şi
cărbune. În taluzul stâng al secţiunii LS.5 în zona zidului amintit este surprins un
alt zid îngemănat cu primul. Iniţial considerat ca şi contrafort acesta poate
reprez~nta şi zid de compartimentare.
Intre m 39-30, 48-55 a fost surprinsă clădirea L.7.
O a treia clădire, numerotată convenţional L.8 au fost surprinsă între m 68
- 88,30. Zidurile pereche sunt realizate în tehnica opus incertum din pietre,
sparte, de carieră. Grosimea lor este de 0,70 m, respectiv 0,60 m. În spaţiul
dintre cele două ziduri pereche au fost surprinse ziduri precum şi urma unora ce
aveau o grosime cuprinsă între 0,40 - 0,60 m. Pentru acest stadiu al cercetărilor
acestea sunt apreciate ca ziduri de compartimentare.
Aşadar, în urma cercetării arheologice în zona L în anul 1990 au fost
surprinse prezenţa a trei construcţii numerotate convenţional L.6, L.7, L.8. Nu se
constată o înghesuire a unor construcţii pe o suprafaţă cu o lungime de 102 m
cum era de aşteptat, găsindu-ne în zona din faţă a portii praetoria a castrului.
Într-o astfel de zonă ar fi trebuit să fie o aglomerare masivă de construcţii. Între
clădirea L.6 şi L.7 între m 21-23,50 şi 32,40-35,50 sunt surprinse în profil
urmele a două santuri cu dimensiunile de: deschiderea 3,50 si adâncimea de 1,95
m, iar al doile~ ~e deschiderea de 3,10 m si adâncimea d~ 2,75 m. În această
fază a cercetărilor nu ne putem pronunţa legat de destinaţia şi rolul avut de
acestea.
IV. Materialul arheologic. În urma cercetării obiectivului L.7 nu a fost
recuperat material arheologic foarte bogat. În urma depăşirii primei etape de
analiză a materialului se pot face următoarele aprecieri generale. Materialul
tegular este reprezentat, conform aşteptărilor, de ţigle, olane şi cărămizi. În
câteva cazuri acestea prezintă urme de animale şi păsări, precum şi ştampile a
unor unităţi militare atestate ca făcând parte din garnizoana de la Porolissum
(coh. V Ling, coh. I Hisp). Materialul metalic este cel mai reprezentativ prin
număr şi prin categoriile tipologice. Materialul din fier este reprezentat de cuie şi
piroane. Nu lipsesc piesele din bronz (aplici, pandantive, fibule). Materialul
ceramic se înscrie în categoria celui des întâlnit în clădirile-locuinţă din viei
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militari, respectiv vase pentru păstrat, preparat şi servit hrana. Piesele din piatră
sunt reprezentate din obiecte ~hitectonice (baze de coloană), precum şi un tipar
pentru turnat piese din metal. In cazul acestuia negativul este săpat pe ambele
feţe ale piesei.
V. Concluzii. În cazul obiectivului L.7 avem o clădire impozantă prin
dimensiuni, ce reprezintă o locuinţă de tip Streifenhaus din vicus-ul castrului de
pe dealul Pomet de la Porolissum. Clădirea se afla în stânga drumului roman, în
porţiunea din faţa castrului cuprinsă între porta praetoria şi colţul de nord al
acestuia. Prin poziţia sa în structura vicus-ului, prin compartimentarea interioară
şi prin prezenţa spaţiilor din subsol ne determină să apreciem că cel puţin
încăperile dinspre drum erau spaţii comerciale. Spaţiile din subsol, în opinia
noastră, au fost destinate depozitării mărfii, care era comercializată în încăperile
de la parter. Prin dimensiunile sale şi prin forma sa clădirea L.7 se încadrează în
categoria Streifenhaus frecvent întâlnită în viei militari.
Dan Tamba
Nicolae Gudea

1994
Cetatea feudală de pe dealul "Cămnini"

2

În vara anului 1994 s-au reluat săpăturile arheologice pe dealul "Cămnini"
la fortificaţia situată pe platoul acestui deal.
S-a realizat o ridicare topografică, stabilindu-se planul fortificaţiei. Valul
de pământ şi şanţul adiacent, înconjoară din trei părţi platoul dealului. De
asemenea au fost trasate două secţiuni: S.1 (20 x 2 m.) aproximativ în centrul
fortificaţiei orientată N-S şi S.2 (15 x 1,50 m.) trasată pe latura de N-E peste
valul de pământ.
Secţiunea S 1
Imediat sub humusul contemporan (O - 0,05 m.) apare un pământ roşu rară
urme arheologice. Între - 0,30 - 0,80 m. s-a conturat un nivel de locuire datat
după materialul descoperit în epoca romană. Nu s-a conturat nici un complex
închis. Materialul arheologic descoperit, foarte puţin numeros şi foarte prost
păstrat constă din câteva fragmente ceramice, romane, două monede romane şi o
cataramă din fier.
La - 0,80 m. începe lutul steril.

2

Cf. Acta MP 16, 1992, p. 149 şi fig. 15.
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Secţiunea

S2
A fost executată peste valul şi şanţul fortificaţiei. La - 0,10 m. apare valul
de pământ. Are o grosime de 0,60 m. şi este format din lut galben. Valul a fost
incendiat, rezultând un miez roşu, care acum este prăvălit înspre icul şanţului,
care este foarte aplatizat. Nu a fost găsit nici un fel de material arheologic. La 0,60 m. apare lutul steril.
În urma săpăturilor efectuate, problema încadrării cronologice a acestui sit
arheologic nu a fost rezolvată.
Călin Cosma
Nicolae Gudea

1996
Vicus-ul roman de pe părţile de nord-est ale dealului Pomet
1999) clădirea LM.JS 3

(şi

anul

Sectorul investigat este denumit convenţional LM. Obiectivul vizat a fost
LM.1, (despre care s-a scris deja raport cf. Acta MP„ 1994, 116-117; de
menţionat doar descoperiri de excepţie respectiv extinderea acesteia în
continuarea incintei A şi C (Fig.11 ).
I. Poziţia în cadrul complexului. Suprafaţa cercetată se găseşte în
imediata vecinătate a obiectivului LM.1 (face parte din structura acestuia), în
poziţie de nord-est.
clădirea

II. Istoricul cercetărilor
1996. Au fost executate următoarele secţiuni:
S. l (25 x 12 m) - paralel cu zidul de nord-est al clădirii
LM.1 la distanţa de 10 m de acesta.
S.2 ( 10 x 2 m) - perpendicular pe S.1, orientată nord-est - sud-vest la
mijlocul laturii de nord-est a incintei A a LM. l.
S.3 (l 7x2 m) - trasată perpendicular pe S.1 la 10 m est şi paralel cu S.2, la
mijlocul laturii de nord-est a încăperii C a LM.1.
S.4 (5 x 1,50 m) - în prelungirea incintei A.

3

S-a publicat deja un prim volum al monografiei clădirii LM 1 S (templul lui Jupiter
Dolichenus): N. Gudea - D. Tamba, Porolissum. Un complex arheologic daco-roman la
marginea de nord a Imperiului Roman, III. Despre templul zeului Jupiter Dolichenus din
municipium Septimium, Zalău, 2001.
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1998. Au fost executate:
Caseta 1 (15 x 5 m) - trasată lateral stânga S.2.
Caseta 2 (5 x 5 m) - trasată lateral dreapta S.2.
Caseta 3 (5 x 4 m) - trasată în continuarea casetei 1. Între ele a
fost lăsat un martor de 0,50 m.
Caseta 4 (5 x 4 m) - trasată în continuarea casetei 2. Între ele a fost lăsat un
martor de 0,50 m.
1999. Au fost trasate casetele:
K.1 (6 x 14 m) trasate peste C.2 şi C.3.
K.2 (7 x 14 m) - trasată peste caseta 1 şi caseta 2.
III. Date tehnice, arheologice şi istorice. În S.1/1996 a fost surprinsă
continuarea aşa-zisului contrafort din colţul de nord-est al incintei A, care s-a
dovedit ca fiind zid de incintă pentru alte încăperi din structura complexului de
clădiri şi un al doilea zid, ce cade perpendicular pe primul, cu care acesta
realizează colţul de nord al incintei LM.1 S.
S.2 a identificat zidul transversal ce se găseşte la 6,50 m. de zidul de nordest al clădirii LM.1. Profilul acestei secţiuni în stratigrafie evidenţiază prezenţa
aici a două încăperi. Încăperea a ce are perete comun cu incinta A a clădirii
LM.1 şi incinta B amplasată în continuarea incintei a în poziţie de nord-est.
S.3 a surprins doar un nivel masiv de dărâmătură, pământ şi piatră,
precum şi urma unui zid scos ce reprezenta zidul de incintă a unei încăperi (D),
ce se găsea amplasată în continuarea încăperii C a LM.1.
În C.1-C.4 au fost surprinse ziduri. Zidul de nord-vest a incintei LM.lS,
zidul despărţitor al incintelor a şi ba LM.lS şi parţial zidul de sud-est a clădirii
(excepţie face colţul incintei dinspre est). Rezultatele săpăturilor arheologice (şi
din campania 1999) scot în evidenţă faptul că cele două părţi LM.1 şi LM.lS au
fost ridicate simultan.
Aşadar, încheierea cercetărilor asupra obiectivului LM.1 şi LM. lS scot în
evidenţă faptul că în acest caz avem un complex de clădiri, un templu al zeului
IOMD şi o tabernă. Templului îi corespunde incinta A şi celelalte două încăperi
a şi b, aflate în prelungirea sa în poziţie de nord-est, tabema este reprezentată de
încăperile B, C şi D (Fig. 12).
Partea obiectivului, cercetată în anii 1996, 1998 şi 1999 a avut planul
iniţial de formă patrulater-regulat. În timp, instabilitatea solului a produs
modificarea planului care se prezintă în prezent ca un patrulater neregulat. Zidul
de nord-vest şi cel de sud-est nu sunt rectilinii, ci prezintă deformări atât pe
orizontală cât şi pe verticală (se înregistrează o puternică înclinare a acestora
spre exterior). Zidul intermediar de compartimentare (dintre încăperile a şi b a
incintei LM.1 S) este foarte mult aplecat spre nord-est. Toate aceste modificări se
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faptului că templul a fost construit peste fostul
şanţ de apărare al aşezării (şanţ care la un moment dat a fost astupat, fiind scos
astfel din funcţie). După o vreme, sub greutatea zidurilor, umplutura şanţului a
cedat provocând modificări a formei iniţiale de patrulater regulat şi afectând
astfel structura de rezistenţă a clădirii. Dimensiunile incintei LM.1 S sunt de
14,40 m (latura de nord-vest) x 10,40 m (latura de sud-est). Grosimea zidurilor
de incintă este cuprinsă între 0,80 şi 1 m. Încăperea prin dimensiuni constă într-o
hală de 13,80 m x 10,50 m, ulterior a fost construit zidul ce-i împarte suprafaţa
în două. Zidul de compartimentare avea grosimea de 0,60 m şi este adosat pe
zidurile de incintă pereche de nord-vest şi sud-est (ca dovadă că a fost realizat
ulterior incintei).
Încăperea a are un uşor plan trapezoidal cu dimensiunile de 8,40/9,50 m x
5,3517,40 m (măsurătorile au fost efectuate de la faţa interioară a zidurilor).
Nivelul de călcare era mai sus decât în încăperea b. În interiorul acestui spaţiu au
fost constatate arheologic straturi succesive de nivelare.
Încăperea b are şi ea un plan trapezoidal. Dimensiunile sale nu au putut fi
precizate datorită alunecărilor de teren care i-au afectat zidurile de incintă. Cu
toate acestea se cunosc dimensiunile zidului laturii de sud-vest care era de 7,20
m şi acela de nord-vest care era de 9 m.
În interiorul incintei LM.1 S au fost surprinse două aliniamente de gropi de
stâlpi din lemn. Acestea sunt de dimensiuni mari (0,35 x 0,75 m). Stâlpii , se
pare, au ars lent, cărbunele este prezent masiv. Şirul de gropi de pe latura de
nord-vest al incintei LM. lS se află exterior acesteia, la aproximativ 0,50 m de
zid. De la LM. 1 spre nord-est aceştia se înşiruiau astfel: zid: 3,30 m; stâlp: 3 m,
stâlp: 1,20 m; 2,18 m stâlp.
La 6,25 m spre sud-est a fost surprins al doilea aliniament de stâlpi. Au
fost identificate urma a doar 4 stâlpi plasaţi astfel faţă de LM.1 spre nord-est, zid
6,30 m, stâlp, 1,75 m, stâlp, 2 m, stâlp, 6,30 m zid.
Credem că pe aceste două aliniamente de stâlpi se sprijinea structura de
lemn a acoperişului clădirii LM.lS. Lăţimea încăperii hală era de 9/11,60 m
(măsurătoare făcută între zidurile de incintă nord-vest şi sudf-est). Acest aspect
ne determină să vedem imposibilitatea ca structura de lemn a acoperişului să fie
susţinută simplu numai de grinzi. Astfel era strict necesar ca structura de grinzi
să fie susţinută de stâlpi de lemn.
Trebuie menţionat faptul că în încăperea b au fost descoperite fragmente
de coloană din piatră. Prezenţa urmelor de stâlpi de lemn şi a fragmentelor de
coloană din piatră credem că indică existenţa a două faze în utilizarea incintei
LM.lS. O primă fază ar purtea aparţine perioadei când sanctuarul funcţiona ca o
hală, când grinzile structurii de lemn a acoperişului erau susţinute de stâlpi de
lemn. O a doua fază este marcată de ridicarea zidului de compartimentare, când
stâlpii de lemn au fost înlocuiţi se pare cu coloane de piatră. Această
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presupunere nu este,

însă, susţinută

suficient de datele arheologice pe care le

deţinem.

Nu a fost identificată intrarea în sanctuar. În interiorul încăperii b nivelul
este dat de pavimentul de tegulae surprinse arheologic. Majoritatea
cărămizilor ce au dimensiunea de (27 ,50 x 42 x 7 cm) erau decorate cu
obişnuitul decor incizat cu degetele în pasta crudă, decor des întâlnit Ia
Porolissum. În centrul încăperii, pe o suprafaţă de lut bătut, suprafaţă înălţată
faţă de podeaua propriu-zisă se găsea un monument cu inscripţie votivă pe care
se afla probabil statuia zeului IOMD reprezentat călare în picioare pe taur.
de

călcare

IV. Material arheologic. Majoritatea materialului recuperat în urma
cercetării obiectivului LM I S (Fig. 13) a fost legat în primul rând de oficierea
cultului lui IOMD, restul este materialul de construcţie. În primul rând amintim
monumentul cu inscripţie votivă şi statuia zeului lui IOMD reprezentat în
picioare pe taur. Pe lângă acestea au fost descoperite un număr foarte mare de
monumente dolicheniene din piatră (statuie de vultur, relief cu reprezentarea lui
IOMD şi a Iunonei, statuia lui IOMD cu vulturul), statuete de bronz, două
tezaure monetare, material ceramic divers, multe opaiţe. Din materialul tegular
se evidenţiază două ţigle cu inscripţii ce imită ştampilele militare. Un aspect
curios este acela că nu au fost descoperite tegulae cu ştampile de unităţi
militare). O statistică generală a formelor de vase ceramice găsite în sanctuar
arată că aici aveau loc activităţi similare cu cele dintr-o locuinţă. Există sub
aspect tipologic toate categoriile ceramice (de lux import, de lux local şi de uz
comun) precum şi toate categoriile de ceramică de păstrat, preparat şi servit
alimente. Există piese ceramice pentru iluminat (opaiţe), pentru jocuri Uetoane
pentru jocul ludies). Materialul arheologic din fier este reprezentat de la cuie şi
piroane Ia arme (vârfuri de suliţă şi săgeţi), unelte (cuţite şi dălţi), instrumente de
scris. Dintre piesele de bronz amintim accesorii de la arme (buterole, piese de
echipament), fibule şi aplici, podoabe (cercei), obiecte de toaletă (oglinzi).
Obiectele din sticlă sunt foarte numeroase de la plăci de geam, vase (dintre care
unul cu inscripţie fragmentară). Descoperirile făcute ne-a determinat să vedem în
acest edificiu un sanctuar a lui IOMD.
Dan Tamba
Nicolae Gudea
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LM.l S 4

1. Cu ocazia lucrărilor de restaurare efectuate în anul 1996 aşezarea dacoPorolissum a fost supusă pregătirilor pentru vizitare de către participanţii
la cel de-al XVII-iea congres internaţional de Studii asupra frontierelor
Imperiului Roman. Cu prilejul demantelării până la temelie a zidurilor (pentru a
restaura zidurile de la bază) s-a constatat că ceea ce am numit noi contraforţi
sunt de fapt ziduri (sau pot fi ziduri) care continuă spre nord-est.
2. Săpăturile din anul 1996 au arătat că pe de-o parte există un zid care ar
putea fi închiderea celor două ziduri care porneau de la LM. l; pe de altă parte au
indicat cu precizie că în spatele clădirii LM.1 există o construcţie care ar putea fi
un templu. Faptul că secţiunile au fost situate la distanţe relativ mari una de alta,
dezordinea stratigrafică determinată de distrugerea sistematică a templului (cum
ştim acum) au făcut să nu existe o certitudine în acest sens.
În anul 1998 ca să lămurim definitiv caracterul construcţiei am încercat să
unificăm datele obţinute până acum.
Din motive tehnice săpătura nu a fost încheiată.
Săpăturile au dat la iveală următoarea situaţie:
1. În spatele clădirii LM.1 se află o clădire cu cel puţin două încăperi:
zidurile ei sunt, într-un fel o continuare spre nord-est a zidurilor clădirii de la
drum (LM.l ).
2. Încăperea A a fost delimitată în casetele C.1 şi C.2; dimensiunile ei
sunt: 5,80 x 8,00 m; zidul de nord (al clădirii) are grosimea de 0,80 m şi nu este
rectiliniu; traseul lui este aproape şerpuit; zidul de sud nici nu putea fi delimitat;
ceea ce a fost identificat din el arată o frângere a lui şi schimbarea direcţiei de la
nord-est la sud-est.
În încăperea A nu am putut coborâ până la nivelele inferioare.
3. La nord-est de zidul de nord-est al încăperii A a fost delimitată, parţial,
încăperea B (casetele C.3 şi C. 4); dimensiunile nu se pot preciza.
În caseta C.4 (încăperea B) la nivelul straturilor de săpare 14-15 a apărut
un nivel de mortar cu aspect de podea; sub stratul de mortar a apărut un nivel de
pămlnt negru, în care sunt ţigle, olane fragmentare; sub nivelul de pământ negru
apare un strat de lut galben.
În caseta C.4 la nivelul 1,70 m pe toată lungimea de la sud-vest şi nord-est
(de la zidul de sud (m: 4) şi pe o lăţime de 1,40 m (la zid), 2,20 m. (la m: 2) şi
1,40 m (la m: 4) se află o pată de lut, probabil ovală sau rotundă. În afara ei
romană

4

N. Gudea-D. Tamba, op.cit.
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continuă stratul cu material. În colţul de nord m: 3,50 - 4,00 pe o lăţime de 1,10
m se află o urmă de groapă sau de bloc de piatră.
În caseta C.3, la nivelul lutului neumblat au fost identificate urmele unor
gropi de stâlp aşezate în şir, paralele cu zidul de nord.
În gropi a apărut material arheologic fragmentar, vase ceramice şi ţigle.
Gropile se află la distanţe relativ egale de zidul de nord: G.1 la 0,30 m; G.2 la
0,30 m; G.3 la 0,40 m. Groapa G. l se află la 0.60 m de zidul intermediar dintre
cele două încăperi. Marginile gropilor sunt marcate de pământ de culoare neagră
şi roşie; interiorul gropii este un lut galben, puţin deosebit de cel al nivelului cu
urme de cărbune.
În caseta 3, respectiv în partea de nord a încăperii B au fost descoperite
trei gropi de stâlp; diametrele gropilor sunt diferite G.1 =0,70 m; G.2 = 1,20 m;
G.3 = 1,00 m şi o groapă cu d =0,60 m.
4. Zidul intermediar a fost identificat numai pe o lungime de 3,00 m în
caseta C.2; este mai subţire, O, 70 m şi se află la distanţa de 6.50 m de colţul de
nord a clădirii LM.1.
5. Zidul de sud al clădirii a fost determinat numai pe o porţiune scurtă şi
numai partea lui interioară în caseta C.4.
6. În casetele C.1 şi C.2 a existat un strat de locuire propriu-zis; nivelele
de săpare în număr de 16 în caseta C.1 şi 22 în caseta C.2 au atins nivelul de
1,55 respectiv 1,90 m faţă de nivelul de călcare actual din spatele clădirii LM.1.
În casetele C.3 şi C.4 s-au săpat 16, respectiv 13 straturi ajungându-se la
adâncimea de 1,60 m. Grosimea straturilor de săpare a fost de 5-10 m.

Nicolae Gudea
Dan Tamba

2000
Vicus-ul roman de pe părţi.le de nord-est ale dealului Pomet.
Clădirea LM.1 S

5

•

În anul 2000, între 4 iulie - 5 septembrie au fost efectuate cercetări
arheologice în oraşul roman municipium septimium Porolissensium (satul
Moigrad, corn. Mirşid, jud. Sălaj) în sectorul LM.1 S - templul zeului Jupiter
Optimus Maximus Dolichenus.
Săpăturile arheologice din acest an constituie faza a patra de cercetare la
templu. Datorită faptului că după campaniile anterioare au rămas nelămurite o
5

Ibidem.
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serie de amănunte (nesoluţionate fie din cauza timpului nefavorabil, fie a
fondurilor insuficiente) şi pentru că s-au prefigurat anumite detalii privind
construcţia (care ieşeau din normele de construcţie romane) am fost nevoiţi să
extindem perimetrul săpat pentru a le identifica şi lămuri.
Fondurile de cercetare au fost asigurate de cele trei instituţii
colaboratoare: Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Universitatea Babeş
Bolyai din Cluj-Napoca şi Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din ClujNapoca.
I. Au fost efectuate următoarele lucrări preliminare săpăturii arheologice:
a. defrişarea terenului ce urma să fie cercetat arheologic;
b. mutarea pe terenul defrişat, spre exterior de templu, a grămezilor de
piatră provenite din săpăturile anterioare (spre nord şi sud); acţiunea a fost
determinată atât de necesitatea de spaţiu cât şi de intenţia MIAZ de a restaura
templul şi a folosi materialul de construcţie antic într-o proporţie mare;
c. mutarea spre exterior a pământului aruncat în anii anteriori spre nord
(K.l), est (K.l + K.2) şi spre sud (K.2); acţiunea a fost determinată de
necesitatea lărgirii casetelor de cercetare.
2. Săpăturile arheologice propriu-zise au vizat următoarele obiective:
a. caseta K. l a - extensie spre nord a fostei casete K. l (1999): cu scopul
de a controla existenţa sau lipsa unor stâlpi exteriori de porticus pe această latură
a templului;
b. caseta K.2 a - extensie spre sud a fostei casete K.2 ( 1999) cu scopul de
a dezveli latura de sud şi mai ales colţul de sud al clădirii (rămase parţial
neidentificate şi dezvelite) şi, respectiv, de a controla pe această latură a
templului existenţa unor porticus sau a intrării în templu;
c. caseta K.3 extensie spre est a fostelor casete C.3 şi C.4, respectiv
capetele de est ale casetelor K. l şi K.2; scopul a fost acela de a stabili lipsa sau
existenţa unui porticus pe această latură;
d. caseta K.4 - extensie spre vest a fostelor casete C. l şi C.2 (respectiv
capetele de vest ale secţiunilor K. l şi K.2) pentru a vedea modul cum se termină
hala templului spre LM. l (taberna);
e. caseta K.5 - extensie spre sud a fostei casete C. l - cu scopul de a
identifica situaţia semnatală în secţiunea S.4 (1996) respectiv urmele unor ziduri
scoase, orientate spre sud.
Pentru ca lucrurile să fie clare vom repeta câteva date importante în
legătură cu templul:
1. este primul templu roman din provinciile dacice, dedicat zeului Jupiter
Dolichenus, cercetat sistematic (şi unul din puţinele - chiar foarte puţine - din
Imperiul Roman cercetate);
2. Clădirea LM.l S (templul lui IOMD) a fost construită simultan şi în
continuarea clădirii LM.1 (taberna) în sectorul de nord al aşezării civile
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(devenită municipium septimium) din jurul castrului mare de pe vârful dealului
Pomet.
3. Data construirii clădirilor (LM.1 şi LM. 1 S) a fost perioada cuprinsă
între 241-244, în timpul domniei împăratului M.Antoninus Gordianus. Datarea a
fost oferită de inscripţia de construcţie.
4. Clădirea a avut iniţial plan patrulater. Din cauza faptului că a fost
construită peste fostul şanţ de apărare al aşezării romane dintr-o primă fază
(umplut şi tasat: S.3 - 1996) acesta cedând sub greutatea zidurilor la un moment
dat, probabil chiar în antichitate, acestea (zidurile) s-au aplecat, s-au încovoiat, sau frânt rezultând un plan de clădire cu plan neregulat. Clădirea templului a fost
ridicată în două faze principale. La început a fost o clădire cu patrulater sub
formă de hală cu acoperişul susţinut pe stâlpi de lemn. În a doua fază (în care
stâlpii de lemn au fost înlocuiţi) s-au construit zidurile de piatră. Într-o fază
secundară hala a fost împărţită în două de un zid de piatră; au apărut astfel două
încăperi la nivele diferite. Nu am izbutit să identificăm legătura nici cu taberna,
nici în cele două încăperi. Încăperea a (spre clădirea LM 1) a servit probabil la
organizarea serbărilor festive, iar cea de-a doua (b) spre est, la activităţile directe
legate de cult. Presupunerea aceasta se bazează pe structura materialului
arheologic găsit în cele două încăperi.
5. Clădirea templului a fost distrusă între anii 253-255 p.Chr. Sfârşitul
acesta a fost violent prin foc, jaf şi distrugere sistematică. Cauzatorii acestui
sfârşit au fost fie chiar credincioşii cultului (în cadrul general al dispariţiei
cultului în Imperiu după anul 253) fie, poate, fanaticii creştini.
Rezultatele săpăturilor arheologice din campania anului 2000 pot fi
prezentate succint în felul următor:
- caseta K. l a (15 x 2,00 - 2,50 m) pe lângă zidul de nord a stabilit
existenţa, paralel cu zidul, a unui şir de stâlpi (urme de stâlp) de lemn, care
susţineau un porticus, respectiv o porţiune acoperită (prin prelungirea
acoperişului?); în profilul peretelui spre nord au mai fost identificate: urma unui
stâlp precum şi a fostului şanţ de apărare al aşezării vechi;
- caseta K.2 a ( 10 x 2,00 - 1,50 - 1,00 m) (de la zidul dintre încăperile a şi
b) a stabilit că pe lângă latura de sud nu există porticus; spaţiul acesta, pe o
lărgime de cca. 6,00 m, reprezintă urma şanţului vechi umplut; pe această latură
s-ar putea să fi fost intrarea în templu; zidul acesta a fost construit foarte adânc,
dar s-a încovoiat cel mai mult şi s-a aplecat; colţul clădirii a alunecat spre sud-est;
- caseta K.3 (17 ,00 x 1,00 - 2,50 - 3,50 m) a identificat în întregime latura
de est; pe această latură nu există semnele existente unei intrări; zidul clădirii
apare şerpuit, fiind construit probabil prea aproape de marginea şanţului vechi de
apărare; în afara zidului s-au putut identifica: un şir de stâlpi (urme de stâlpi) de
lemn, dispuşi paralel cu zidul; în anumite porţiuni între stâlpi sunt chiar urmele
unor pereţi de chirpic; aceşti stâlpi şi pereţi indică fie existenţa unui porticus, fie,
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poate chiar capătul de est al fazei cu stâlpi de lemn al templului; mai spre
exterior, la 1,50 m, în dreptul m: 5,00 - 7,00 pare o urmă cenuşie patrulateră; nu
putem explica rostul ei în epocă;
- caseta K.4 (5,00 x 7,00 m) a dus la dezvelirea în întregime a încăperii a;
a rămas numai un martor lat de 1,00 m spre clădirea LM.1, constând de fapt din
pământ săpat cu ocazia săpăturilor la clădire; a fost identificat ultimul rând de
stâlpi spre LM.1; prezenţa acestor urme de stâlp în casetă confirmă de fapt unele
observaţii obţinute în secţiunile din anul 1996 (Tamba-Gudea 1996);
- caseta K.5 (5,00 - 4,00 m) (la vest de zidul dintre încăperile a şi b) a
stabilit că nu există nici un zid de piatră care porneşte spre sud din latura de sud
a templului; îngrămădirile de piatră despre care am crezut că sunt ziduri s-au
dovedit a fi simple concentrări de piatră (fără temelie în pământul viu); în
schimb a apărut (în pământul viu) urma unui zid de chirpic care reprezintă o
continuare spre sud a unei urme similare găsite în încăperea a; peste acest zid de
chirpic a fost construit zidul de sud al clădirii. Nu ştim încă ce reprezintă.
La sfârşitul acestei etape de cercetări avem planul complet al clădirii şi
dimensiunile exacte.
Este prematur să prezentăm o analiză a materialului arheologic provenit
din săpăturile din acest an, devreme ce nu avem încă analiza materialului întreg
din templu. Mai ales că tot acest material (sau aproape tot) provine din afara
templului). Analiza întregului material (fără inscripţii, monumente: care au
6
apărat separat ) va constitui o premieră în istoria religiei romane din Dacii.
Acum, însă, vom prezenta o micro statistică a materialului apărut;
a. materialele de construcţie din piatră constau în roci vulcanice provenind
din cariera romană de sub Măgură. Sunt identice cu cele găsite în fazele
precedente de cercetare; ca element singular a apărut doar folosirea unor
fragmente de monumente în zid (semn al practicilor romane târzii de
construcţie); materialele de construcţie din lut constau doar din ţigle şi olane; pe
aceste materiale există (mai ales pe ţigle) desenele tipice făcute cu degetul în
cărămidărie (cercuri concentrice, desen în formă de 8 etc.) precum şi numeroase
urme de labe de animale; nu am găsit nici o ştampilă militară; materialele de
construcţie din fier constau în piroane, cuie şi scoabe;
b. obiectele de uz casnic sunt numeroase şi variate; din ceramică; vase de
import TS, vase de lux locale cu decor ştampilat sau lipit (foarte puţine); vase de
uz casnic: oale, străchini cu fund plat, capace (folsite la gătit), castroane,
chiupu.ri (pentru păstrat alimente), căni (foarte numeroase), ulcioare (pentru
păstrat şi servit lichide), amfore (pentru transport şi păstrat lichide), străchini,
farfurii şi pahare pentru servit alimente şi lichide), opaiţe (pentru iluminat),
mortaria (pentru preparat mâncăruri). Din bronz avem opaiţe (pentru iluminat);
6

/bidem.
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din fier avem chei, vase, cuţite (pentru diferite activităţi din casă). Din sticlă
avem vase (cupe, pahare) pentru servit lichide. Din piatră avem gresii pentru
ascuţit uneltele din casă;
c. Avem numeroase podoabe: din bronz (fibule, aplice, pandantive); din
fier (fibule); din os (ace de păr); din sticlă (pietre de inel); din piatră (mărgele);
d. sunt numeroase piesele de la jocul numit ludus militum din ceramică
(milites); unul din ele din piatră decorat cu steaua iudaică;
e. au mai fost găsite două piese care aparţin monumentul lui IOMD: un
cap de statuie şi un fulger din bronz;
f. cantitatea relativ mare de placă fragmentare mici de sticlă arată că
templul avea şi ferestre cu geamuri din sticlă.
La sfârşitul lucrărilor de cercetare zidurile şi fundaţiile caselor vor fi
parţial acoperite. Intrucât avem un caz unic de templu al lui Jupiter Dolichenus,
MIAZ are intenţia de a propune un proiect de restaurare nu numai pentru clădire,
dar şi câteva copii după monumente (inscripţia de fundaţie şi două statui mai
mari a zeului şi a vulturilor). Dacă proiectul nu va fi aprobat şi finanţat, în
campania următoare vom acoperi în întregime săpătura.

Nicolae Gudea
Dan Tamba
2001-2002
Vicus-ul roman de pe
LM.3

părţile

de nord-est ale dealului Pomet,

clădirea

În campaniile arheologice din anii 2000-2002 cercetările arheologice în
vicus-ul militar al castrului de pe dealul Pomet de la Porolissum au continuat în
sectorul LM a complexului arheologic. Suprafaţa vizată se găseşte în stânga
complexului LM.1 - LM.lS, aşadar, în poziţie de nord-vest faţă de acesta. 7
II. Poziţia clădirii LM.3 în cadrul complexului. Clădirea cercetată se
la nord de colţul nordic al castrului roman de pe dealul Pomet de la
Porolissum (Fig.14). În raport cu drumul roman, care urcă dinspre vama romană
şi terasa sanctuarelor spre castru, clădirea LM.3 se găseşte în stânga acestuia, în
zona în care drumul după ce depăşeşte panta capătă un curs orizontal. Suprafaţa
de teren unde a fost construită clădirea LM.3 este terasa, sau şeaua largă, ce face
legătura dealului Pomet cu dealul Irimiesei. Mai sus amintita terasă, care începe
spre castru din zona clădirii LM.3, se desfăşoară de-a lungul laturii de nord-est a
află

7

Scopul cercetărilor a fost acela de a încadra mai bine clădirile LM. 1 (tabema) şi LM 1 S
(templum).
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fortificaţiei şi este tăiată pe toată lungimea sa de drumul roman. În antichitate

acesta era mărginit în partea stângă spre nord-est, în porţiunea cuprinsă între
porta praetoria şi colţul de nord, de o serie de clădiri ce aparţineau vicus-ului
(sector L al complexului arheologic Porolissum), iar în dreapta, spre sud-vest de
şanţul castrului. În porţiunea cuprinsă, de data aceasta, între porta praetoria şi
colţul de est al fortificaţiei, drumul era mărginit şi de o parte şi de alta de clădiri.
Clădirea LM.3 se găseşte la 6 m nord-vest de obiectivul LM.1, deja
cercetat şi în anii precedenţi.
III. Istoricul cercetărilor. Au fost efectuate următoarele lucrări:
1. Lucrări preliminare, de pregătire a suprafeţei vizate pentru săpătură: a).
A fost defrişată de pe suprafaţa amintită vegetaţia de arbuşti. b ). A fost mutată
parţial şi aranjată grămada de pietre provenite din săpăturile arheologice
anterioare ale obiectivelor LM.1 S şi LM.3.
2. Săpătura arheologică.
2000- S.112000 (1,50 x 25 m)
2001 - Caseta 1(3x6 m) - amplasată la sud-vest de S.1/2000, spre drumul
roman.
Caseta 2 (3 x 6 m) - amplasată la nord-est de S.112000.
Caseta 3 (3 x 7 m) - amplasată la sud-vest de S.112000, spre LM.1, la sud
de caseta 1. Caseta a fost prelungită cu 1 m. spre drumul roman pentru a putea
surprinde drumul, rigola, zidul de incintă al clădirii şi colţul acesteia.
Caseta 4 (3 x 6 m) - amplasată la nord-est de S.112000.
2002 - S.112002 (3,5 x 16 m) - trasată în continuarea casetei 2/2001, fără a
se lăsa martor între cele două. S-a urmărit obţinerea unui profil complet peste
clădirea LM.3, lucru realizat cu excepţia unei porţiuni de 1,5 m afectată de
secţiunea S.112000, care cade perpendicular pe aliniamentul secţiunilor şi
casetelor trasate în campaniile anilor 2001-2002. Aşadar, stratigrafia analizată
este oferită de profilul stâng al casetelor 1 şi 2/2001 şi cel al secţiunii S.112002.
Caseta 5 (3,50 x 5 m) - trasată paralel cu caseta 112001, perpendicular pe
S.1/2000. Între aceasta şi caseta 112001 a fost lăsat un martor de 0,50 m, iar între
aceasta şi S.112000 nu a fost lăsat martor.
Caseta 6 (3,50 x 6 m) - trasată dar nu a fost excavată.
Caseta 7 (3,50 x 7,50 m) - trasată în continuarea casetei 4/2001 rară a se
lăsa între ele martor. A fost lăsat martor de 0,50 m între aceasta şi S.112002.
Caseta 8 (6,50 x 5 m) - trasată lateral stânga paralel cu caseta 5, între ele a
fost lăsat un martor de 0,50 m. Caseta 8 a fost trasată perpendicular pe S.112000
rară a fi lăsat martor între ele (Fig. 14).
IV. Date tehnice, arheologice şi istorice. În urma cercetărilor
arheologice întreprinse asupra obiectivului, convenţional denumit LM.3, din
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aşezarea

de tip vicus a castrului de pe dealul Pomet, de la Porolissum, au fost
date tehnice, arheologice şi istorice.
Clădirea cercetată se înscrie în categoria clădirilor-locuinţă, de tip
Streifenhaus, existente şi cercetate în vicus-ul de la Porolissum. Aşa cum am mai
arătat aceasta se găsea în stânga drumului, ce urca în antichitate, dinspre vama
romană spre castru. Între drum şi clădire nu exista rigolă, dalele drumului sunt în
imediata apropiere a clădirii. Clădirea spre drum avea un porticus, urmele
bazelor de coloană ale acestuia au fost surprinse arheologic în cas. l, cas. 5 şi
cas.8. Bazele sunt surprinse la 3,60 m de colţurile clădirii. Frontul acesteia spre
stradă era de 16,60 m. Se pare că nu avem coloane de piatră pe toată lungimea
frontului spre stradă, ci numai pe o lungime de 9 m pentru zona centrală. Bazele
de coloană din calcar, de culoare albă, lipsesc însă în rest, fapt ce pune anumite
probleme legat de elevaţia faţadei. Zidul din imediata apropiere a drumului, pe
care a fost ridicat poricus-ul şi fundaţia acestuia sunt realizate din pietre de
carieră de dimensiuni mari. Fundaţia acestuia nu este foarte adâncită în sol. Nu a
fost surprinsă prezenţa mortarului în cazul acestui zid (se pare că pietrele au fost
prinse numai cu pământ). Legat de lungimea clădirii, datorită stadiului actual al
cercetărilor, nu ne putem deocamdată pronunţa. În campania arheologică a
anului 2002, prin construirea unei anexe, s-a constatat o modificare a structurii şi
bineînţeles, prin aceasta, a dimensiunilor clădirii. Anexa este realizată pe
lungime prin construirea unei încăperi cu dimensiunile de 14/3,5 m, aşadar, pe
toată lăţimea sa. Această adăugire se pare că este o fază ulterioară de construcţie.
Aşadar, clădirea prezintă câteva faze de construcţie marcate de adăugiri,
transformări ale planului, care îi modifică atât dimensiunile cât şi structura
internă. Astfel, din datele obţinute până în prezent clădirea a fost extinsă din
partea de nord-est, respectiv pe lungimea sa cu încă o încăpere sau două pe
lăţimea de 12 m şi lungimea de 3 m. Zidul prin care clădirea îşi modifică
dimensiunea pe lungime este adosat pe zidul de incintă iniţial al construcţiei. Se
parte că dimensiunile şi structura internă se mai modifică cel puţin încă odată,
aspect ce marchează prezenţa unei alte faze de construcţie, când tot pe lungime
se mai înregistrează o extindere a construcţiei prin adosarea unui nou zid. Nu ne
putem deocamdată pronunţa legat de dimensiunile şi structura acestor extinderi
şi nici legat de faptul că acestea ar putea reprezenta faze de construcţie ale unei
alte clădiri, alipită de LM.3, faţă de care aceasta se găseşte în poziţie nord-estică.
În acest caz s-ar putea însă să avem un aşa-zis Boxhause. Cercetările viitoare
urmează să răspundă întrebărilor cărora azi, în aceasta fază de cercetare, nu le
putem da răspuns.
În ceea ce priveşte tehnica de construcţie, aceasta este opus incertum, deşi,
în unele situaţii au fost surprinse şi porţiuni de zid unde au fost folosite şi
tegulae. Tot legat de tehnica de construcţie folosită trebuie menţionat faptul că
zidurile nu prezintă un traseu rectiliniu, înregistrând-se deviaţii ale acestuia atât
obţinute următoarele
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pe orizontală cât şi pe verticală. Acest aspect s-a datorat în primul rând structurii
de rezistenţă precară a zidurilor dar şi instabilităţii terenului care le-a afectat.
Pentru consolidarea structurii de rezistenţă a zidurilor, se constată, ca şi în cazul
altor clădiri cercetate în vicus-ul de la Porolissum, că fundaţiile sunt cu mult mai
groase decât zidurile propriu-zise. Diminuarea grosimii de la fundaţie la zid s-a
realizat printr-o treaptă, sau două, practicate pe faţa interioară a acestora. De
regulă lăţimea treptei este de 0,10-0,15 m. Fundaţiile sunt destul de profunde,
aspect care nu este valabil în cazul fundaţiei zidului ce susţinea coloanele
porticus-ului. În partea de sud-est a clădirii este prezentă o încăpere cu
dimensiunile de 2/10,50 m. În zona colţului de est zidul este realizat din pietre de
dimensiuni mai mici, comparativ cu dimensiunile materialelor de construcţii
folosit în rest. Un aspect care trebuie menţionat este faptul că acesta se adosează
pe zidul pereche şi nu este îngemănat cu acesta, aspect care poate scoate în
evidenţă faptul că, probabil, această încăpere nu făcea parte de la început din
planul clădirii. Zidul de compartimentare era iniţial zid de incintă, fapt susţinut şi
de grosimea fundaţiei acestuia pe toată lungimea sa.
Din punct de vedere al tehnicii de construcţie zidurile sunt construite în
tehnica opus incertum, din piatră spartă, de carieră, grosimea lor este cuprinsă
între 0,60-0,70 m. Zidurile de incintă sunt mai groase avându-se în vedere rolul
avut în structura de rezistenţă a construcţiei. Aşa cum am arătat a fost constatat
arheologic că zidul de compartimentare surprins în cas.l, cas.2/2001 şi în
S.1/2002 are o grosime de 0,70-0,75 m şi este posibil ca acesta să fi avut un alt
rol iniţial, de zid de incintă.
Legat de compartimentarea interioară (Fig.14 ), pentru stadiul actual al
cercetărilor putem să menţionăm următoarele: spre drum exista un porticus care
delimita spre această arteră rutieră un spaţiu de acces în clădire cu dimensiunile
15/2,50 m, denumită incinta A (dimensiunile sunt luate de la feţele interioare ale
zidurilor). O a doua încăpere sau un al doilea spaţiu, denumit B cu dimensiunile
de 10,50 x 2 m, se găseşte în partea de sud a construcţiei, spre LM.1 S. O a treia
încăpere, denumită C, cu diAmensiunile de 5 x 6,70 x 5,50 x 6 m, se găseşte
lateral în stânga încăperii B. Incăperea D se găseşte lateral stânga încăperii C, cu
care au un zid comun. Deocamdată, datorită stadiului actual al cercetărilor, nu ne
putem pronunţa legat de dimensiunile acesteia. Încăperea G are dimensiunile 3 x
6 m. Până în prezent se dovedeşte a fi singura încăpere prevăzută cu sistem de
încălzire hypocaustum. Sistemul de canale prezent sub podea, prin care era
dirijat aerul cald, a fost realizat prin construirea unor ziduri de piatră (aspect
surprins în porţiunea cercetată în S.1/2002).
Excavarea casetelor 1 şi 2/2001 şi a S.1/2002 ne-a oferit un profil
continuu, respectiv o stratigrafie completă peste clădirea LM.3, pe direcţia sudvest - nord-est, de la zidul porticus-ului, aflat în imediata vecinătate a drumului,
peste 6 încăperi (A, C, G, I, L - Fig.14), profil pe o lungime de 24 m. Planul
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construcţiei cu compartimentarea propusă şi profilul sunt făcute în conformitate
cu datele deţinute în anul 2002. Există posibilitatea modificării sau completării
datelor oferite de acestea în momentul finalizării cercetării arheologice a clădirii.
Stratigrafia se prezintă astfel: sub nivelul humus-ului actual, ce are o grosime de
0,15-0,25 m, se evidenţiază un nivel de dărâmătură reprezentat dintr-un strat de
pământ de culoare brună în componenţa căruia se găseau multe pietre, tegulae şi
material arheologic, care este însă sărac. Sub acest nivel, în anumite situaţii, este
surprins un strat de pietre sub care este un strat compact de tegulae (ţigle şi
olane). Acestea reprezintă în ansamblu un strat de dărâmătură provenit de la
prăbuşirea structurii de lemn a acoperişului şi a învelitorii acestuia, precum şi a
zidurilor ce s-au năruit la un moment dat, atât spre interiorul clădirii, cât si spre
exterior. În acest nivel materialul arheologic este foarte sărac, reprezentat fiind
pe lângă material tegular şi de piese din fier (cuie şi piroane). Sub nivelul de
dărâmătură este surprins un strat maroniu care în unele cazuri este pigmentat cu
mortar şi cărbune. În componenţa sa a fost descoperit un important material
arheologic (tegulae, ceramică, sticlă, monete). Zona de delimitare a stratului de
dărâmătură de cel de culoare maronie reprezintă, din punctul nostru de vedere,
nivelul de călcare în interiorul clădirii (aspect valabil cel puţin în încăperea C).
Nivelul respectiv însă nu se evidenţiază prin prezenţa clară a unei podele. Sub
nivelul de culoare maronie este surprins un nivel de culoare galbenă, cu aspect
lutos, care pe alocuri în structura sa are material tegular şi este pigmentat cu
cărbune. Această situaţie, constatată arheologic, indică faptul că avem în acest
caz un al doilea nivel de umplutură (stratul de lut, a cărui prezenţă a fost
surprinsă, a fost adus din altă parte în vederea amenajării terenului, într-o fază
premergătoare construirii obiectivului LM.3). O altă observaţie legată de
stratigrafia profilului este că în vecinătatea zidurilor surprinse în cele două casete
(cas.1, cas.2/2001) şi S.112002 în stratul de dărâmătură este sesizată prezenţa
unei aglomerări compacte de pietre şi mortar. Acesta este stratul format din
pietre din zidurile, care la un moment dat, s-au năruit la baza porţiunilor rămase
încă în picioare.

V. Materialul arheologic recuperat în urma cercetării obiectivului LM.3
este relativ sărac comparativ cu materialul arheologic recuperat în cercetarea
altor clădiri-locuinţă din vicus-ul castrului Pomet de la Porolissum. Din punct de
vedere tipologic acesta se înscrie în categoriile întâlnite în cerceterea de clădiri
din viei militari.
În continuare vom prezenta categoriile de materiale arheologice
recuperate în urma cercetărilor intreprinse în campania arheologică a anilor
2000-2002. Cum este firesc, prin destinaţia construcţiei ca şi clădire-locuinţă
predomină categoriile ceramice în care se încadrează materialele de construcţie
(ţigle, olane, cărămizi), vase ceramice pentru preparat, servit şi păstrat alimente.
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Ceramica de lux este reprezentată de produse de import terra sigillata, terra
sigillata porolissensis şi de asemenea vase glazurate. Materialul tegular în unele
cazuri, puţine la număr, poartă ştampila unor unităţi militare auxiliare prezente
în garnizoana de la Porolissum, altele prezintă urme de om şi animale.
Materialele din sticlă fragmentare indică o varietate mare de astfel de vase în
cazul obiectivului cercetat. În ceea ce priveşte materialul din fier acesta este
reprezentat de o varietate tipologică şi de dimensiuni (piroane, scoabe, cuie).
Materialele din bronz sunt reprezentate de piese de podoabă şi piese pentru
îmbrăcăminte (fibule, apliCi, catarame).
VI. Concluzii Din punct de vedere istoric stadiul actual al cercetărilor nu
ne permite tragerea unor concluzii finale vis a vis de obiectivul cercetat. Cu toate
acestea apreciem că în cazul obiectivului LM.3 avem o clădire-locuinţă de tip
Streifenhaus, construită, se pare, într-o fază târzie de locuire a vicus-ului
(începutul sec. III d.Chr). Amenajările de teren, consatatate arheologic, indică
prezenţa unor modificări a structurii vicus-uluî de la Porolissum. Clădirea suferă
în timp modificări prin extinderi şi adăugiri ce reprezintă faze de construcţie.
Concluziile finale vor putea fi făcute la sfârşitul cercetărilor acestui
obiectiv.

Dan Tamba
Nico/,ae Gudea

Vicus-ul roman de pe

părţile

de sud-est ale dealului Pomet:

clădirea

OL.7

În campania arheologică a anului 2002 au fost reluate cercetările în cadrul
vicus-ului de la Porolissum, respectiv în sectorul convenţional denumit OL.
II. Poziţia În cadrul complexului. În campania arheologică, a anului
2002 au fost reluate cercetările în sectorul OL al complexului arheologic dacoroman Porolissum (Fig.4). Acesta aparţine zonei vicus-ului militar a castrului de
pe dealul Pomet. Zona unde a fost efectuat sondajul arheologic se găseşte în
poziţie sud-est faţă de punctul de referinţă topografic al complexului, vârful
Bisericuţa. Sondajul a fost efectuat pe cea de-a doua terasă ce se găseşte la 30 m
sud-est de punctul de referinţă topografic. Vârful Bisericuţa are 502 m altitudine„
Terasa este tăiată de-a lungul, pe di!ecţia sud-vest - nord-est de drumul roman ce
ieşea pe porta principalis dextra. In zona de ieşire a aceastei căi de acces din
fortificaţie terasa prezintă lăţimea cea mai redusă. Treptat aceasta se lărgeşte pe
direcţia nord-est, având lăţimea maximă în zona ce coincide cu suprafaţa
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cercetată, sector unde în antichitate era şi o intersecţie rutieră a drumului roman
mai sus amintit, cu cel ce avea un traseu aproximativ paralel cu zidul de nord-est
al castrului.

III. Istoricul cercetărilor. De-a lungul vremii, în zona amintită au fost
executate săpături, prilej cu care au fost identificate clădiri. A. Buday amintea8
că C.Torma la sfârşitul sec. XIX a efectuat săpături în zona de întâlnire a
hotarelor localităţilor Moigrad şi Jac (zonă ce coincide astăzi cu sectorul OL al
complexului arheologic Porolissum). Rezultatul acestora nu le cunoaştem. Tot în
aceeaşi perioadă L. Szikszai, vicecomitele judeţului Sălaj, a efectuat şi el
săpături acolo, în mai multe rânduri. Teleki Domokos a sapăt şi el în zonă (zona
de întâlnire a moşiilor Wesselenyi cu Zell). 9 A. Buday în anii 1908, 1909, 1913
10
şi 1914 a cercetat 3 clădiri ce aparţineau unei insula în zona ce se află în
triunghiul ascuţit format de încrucişarea drumului ce ieşea din castru pe porta
principalis dextra şi cel ce mergea paralel cu zidul de incintă al castrului în
sectorul L. Acestea, după planul publicat şi după orientarea lor în funcţie de
principalele puncte cardinale, se găseau în stânga drumului. Zidul de sprijin din
spatele clădirilor, ce stabiliza panta dealului şi care era unic pentru cele trei
construcţii, se găsea în spatele acestora, spre vârful Bisericuţa.
În anii 1985-1987 s-au reluat cercetările arheologice în sectorul OL
Acestea au vizat prima terasă ce se găseşte la 15 m est de punctul de referinţă
topografic al complexului ce corespunde zonei colţului de est a castrului. Cu
acest prilej a fost cercetată clădirea OL.6 (Tamba, Matei, 1992 11 ).
Campania arheologică a anului 2002 în sectorul OL a constat într-o
secţiune de control S.1/2002 (2 x 20 m) trasată pe direcţia nord-est - sud-vest,
lateral dreapta faţă de drumul roman. Sondajul efectuat a fost realizat în
vecinătatea clădirilor cercetate de A. Buday. Acestea, însă, se găsesc în partea
stângă a acestei principale artere rutiere. Continuarea cercetărilor urmează să
stabilească relaţia clară între săpăturile vechi, mai ales cu cele efectuate la
sfârşitul sec.al XIX-lea, legat de care nu se cunosc prea multe, şi cele noi în acest
sector al complexului. Deocamdată putem stabili cu precizie relaţia poziţiei
săpăturii din anul 2002 cu cercetările obiectivului OL.6 cercetat în anii 19851987.
În campania anului 2002 a fost trasată o secţiune de control S.1/2002 OL
(2 X 20 m).

8

A. Buday, în ErdMuz, 25, 1908, 337-348
Idem, p. 260.
10 A. Buday, în ErdMuz, 25, 1908, 337-348; ErdMuz, 26, 1909, p. 26-35; DolgCluj, 5, 1914, p.6794; DolgCluj, 6, 1915, p. 51-111.
11
ActaMP, 16, 1992, p. 150-152.

9
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V. Date tehnice, arheologice şi istorice. În urma cercetărilor arheologice
efectuate au fost obţinute următoarele date preliminare. Elementele oferite de
stratigrafia profilului peretelui stâng a secţiunii S.1/2002 OL scot în evidenţă un
strat masiv de umplutură. Acesta se caracterizează prin prezenta unui strat de
pământ, cu urme clare ale unui masiv deranj. În componenţa sa ~e evidenţiază o
cantitate mare de cărbune, piatră foarte măruntă, urme de arsură (mai ales în
zona metrilor O - 12,80), f'ară a se contura nivele succesive de amenajare, nivele
de călcare. Totul se prezintă ca un strat cu grosimea de 1 - 1,25 m. Din stratul
respectiv a fost recuperat un material arheologic constând în monete, fragmente
ceramice, oase de animale - domestice sau sălbatice. Materialul arheologic
recuperat ca dimensiune intră în categoria celui mărunt, fapt ce scoate în plus în
evidenţă că zona este puternic deranjată de săpături anterioare efectuate se pare
în sec. XIX. Felul în care se prezintă compoziţia acestui nivel scoate în evidenţă,
împreună cu materialul arheologic recuperat, că în acest caz avem clar un nivel
de umplutură provenit de la săpăturile care au fost efectuate aici. În porţiunea
metrilor 0-12,80 ne-am adâncit până la nivelul sterilului ce se prezintă ca un
nivel cu aspect pietros, compact, de culoare verzuie, ce se profilează începând cu
cota de -1, 1O - 1,80 m. O altă caracteristică a stratigrafiei, aşa cum am arătat,
este prezenţa masivă a cărbunelui şi a urmelor de arsură care însă nu se
conturează într-unul sau mai multe nivele. Acest aspect scoate în evidenţă faptul
că la un moment dat zona respectivă a fost devastată de un puternic incendiu.
Multe piese arheologice recuperate poartă, clar, urme de ardere secundară.
In zona din vecinătatea zidului parţial scos, între m: 12,80-13,60, la
adâncimea de -1,40 m este surprins un strat de cărbune, cu grosinmea de 0,20 m
şi lungimea de 1,40 m, care evidenţiază un nivel clar, ce indică urmele unui
incendiu care a afectat constructia.
În planul orizontal al se~ţiunii S.1/2002 OL, pe mijlocul secţiunii, între
metri 2,40-3,25 este surprinsă la adâncimea de 1 m o aglomerare de pietre de
carieră, de dimensiuni mari, posibil urma unui zid scos. Pietrele nu sunt prinse
cu mortar.
Un aspect deosebit de interesant, legat de sondajul efectuat, este faptul că
pe un aliniament rectiliniu au fost surprinse în dreptul m: 4,50 - 5; 6, 10 - 6,60 şi
12 - 12,55 la - 1,20 m - 3 baze de coloană. Acestea au dimensiunile de: 0,.50 x
0,50 x 0,10 m, sunt realizate din calcar de culoare albă şi au în centru o gaură
rectangulară cu dimensiunile de 0,10 x 0,10 x 0,10 m. Bazele amintite au o
fundaţie din pietre de carieră de dimensiuni mici şi mijlocii. Prezenţa acestora
ne-a surprins, în primul rând datorită cotei de - 1,20 m. la care au fost
identificate şi în al doilea rând datorită distanţei reduse faţă de drum. Care este
relaţia acestora cu drumul şi rolul avut urmează să fie desluşit în urma
cercetărilor viitoare. Este posibil să avem în acest caz un spaţiu de subsol sau
demisol a cărui tavan era susţinut de coloane a căror prezenţă este sugerată de
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cele trei baze de coloană. Dacă acceptăm ideea prezenţei unui spaţiu la demisol,
diferenţa de nivel de 0,90 - 1 m dintre dalele drumului şi cota la care au fost
surprinse bazele mai sus amintite ridică o mulţime de probleme, la care în acest
moment nu putem da răspuns. Este posibil însă să avem aici urmele unor
construcţii dintr-o primă fază de locuire în vicus-ul militar de la Porolissum,
clădiri care îşi încheie existenţa în urma incendiului a cărui urme au fost
surprinse în săpătură. Colonada ne poate însă sugera şi prezenţa unui spaţiu
subteran cu destinaţie templu. Cercetările viitoare vor putea clarifica destinaţia
spatiului respectiv.
' Începând cu metri 12,80 au fost surprinse ziduri care sunt însă scoase
integral sau parţial (dovadă în plus a săpăturilor efectuate în trecut, aici). Primul
zid este surprins între metri 12,80 - 13,60. Acesta este parţial scos. După urma
lăsată se pare că a avut grosimea de 0,70 m. Se încadrează, astfel, prin grosime,
în categoria zidurilor de incintă. În dreptul m: 16,30, imediat sub nivelul
humusului actual, a fost surprins un zid cu grosimea de 0,25 m. Acesta aparţine
sistemului de încălzire hypocaust. Paralel, în poziţie nord-est, în imediata
vecinătate a acestuia au fost surprinse la o diferenţă de nivel de 0,20 m, cărămizi
pătrate ce formau pilae ale aceluiaşi sistem de încălzire hypocaust. Deasupra
nivelului de pietre ale zidurilor canalului sistemului de încălzire, până la o
anumită cotă, sunt rânduri succesive de cărămizi. Urmele unui alt zid construit în
tehnica opus incertum, care avea grosimea de 0,60 m, a fost identificat începând
cu metru 18. Între acesta şi zidul surprins între metri 16,30 - 16,55, în taluzul
stâng al secţiunii, a fost surprinsă faţa unui zid, care forma, alături de celelalte
două, canalele sistemului de hypocaust. Aşadar, prin cele surprinse în săpătură,
nivelul de călcare antic, în interiorul clădirii, cel puţin în această parte a sa, se
găsea la o cotă mai înaltă în comparaţie cu nivelul de călcare actual. Acest aspect
vine în sprijinul ideii că nivelul de călcare în clădire era la o cotă superioară
dalelor drumului. În plus, acest lucru simplifică într-o oarecare măsură problema
ridicată de nivelul bazelor de coloană cu cel al drumului şi cota plafonului
susţinut de coloanele amintite. Cercetările viitoare urmează să clarifice situaţia.
VI. Materialul arheologic recuperat în urma sondajului făcut prin
S.1/2002 în sectorul OL este relativ sărac ca număr şi ca diversitate tipologică.
Acesta prezintă, în marea sa majoritate, urme de ardere secundară. Sondajul
efectuat nu ne permite deocamdată să facem o analiză a sa. Cercetările viitoare
vor putea permite realizarea unei imagini cât mai complete legate de acest
obiectiv.
Lucrări de restaurare-conservare. În perioada anilor 1995-1997 au fost
realizate lucrări de conservare primară în cazul unor obiective din vicus-ul
castrului de la Porolissum, obiective cercetate arheologic. Lucrările au fost
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realizate în contextul general de pregătire pentru vizitare a complexului cu
ocazia celui de-al XVII-lea Congres Internaţional de Studii asupra Frontierelor
Imperiului Roman, manifestare ştiinţifică ce s-a desfăşurat în luna septembrie a
anului 1997 la Zalău. Aşa cum am arătat, lucrările au vizat obiective şi din vicus,
respectiv două clădiri (obiectiv LM.1 şi obiectiv L.7). Au fost efectuate doar
lucrări de conservare primară, respectvi ridicarea zidurilor celor două constructii
la suprafaţa terenului. A fost respectată structura interioară a fiecăruia. În caz~l
obiectivului LM.1 au fost refăcute zidurile sistemului de hypocaust.
În general, lucrările de conservare şi restaurare ce s-au efectuat şi se
efectuează în cadrul complexului arheologic daco-roman Porolissum urmăresc
valorificarea sub aspect turistic a acestui important sit arheologic. Porolissum,
prin lucrările de restaurare-conservare îşi onorează statutul de muzeu în aer liber,
obiectiv ce este inclus în circuitele turistice interne şi internaţionale.
Dan Tamba
Cosma
Nicolae Gudea
Călin
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Fig. 6. Sectorul L, LM şi M din faţa laturii de nord-est a castrului de pe
vârful dealului Pomet. Vicus - săpăturile la clădirea L.7 şi plan
situaţie LM. 1 - LM. 1 S
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II. Raport preliminar în legătură cu cercetările arheologice de la
Porolissum: Amfiteatrul
Săpăturile

din arenă

Identificând în 1989-1990, la dezvelirea laturii de sud-vest a amfiteatrului,
unna unui canal 1, ce însă a fost întretăiată de zidul de piatră al arenei, am crezut că
acest canal porneşte din spaţiul porţii de nord-vest spre centrul arenei, unde apoi
coteşte spre sud-vest, părăsind clădirea. Pentru verificarea acestei presupuneri am
trasat 2 secţiuni în faţa porţii de sud-vest la 1O, respectiv 20 m de aceasta, paralele
cu axa lungă (SOP de IO m x 2 m şi SEF de IO m x 2 m) şi 2 secţiuni în faţa porţii
de nord-vest la 16, respectiv la 26 m de aceasta, paralele cu axa scurtă (S20 de 7 m
x 2 m şi S22 de 4 m x 2 m) (fig. I.).
În secţiunea SOP am surprins urma unui canal de I m lăţime, adâncit cca.
0,75 m sub nivelul de călcare al arenei. În secţiunea SEF însă n-am mai găsit urma
canalului, suprafaţa fiind formată din lut galben sau roşiatic. Acest fapt ne-a
obligat să extindem săpătura pe toată suprafaţa cuprinsă între cele două secţiuni.
Am putut constata că acest canal se termină la cca. 12,50 m nord-est de poarta
sud-vestică, ne mai continuând spre centrul arenei. În zona secţiunii SEF am
descoperit însă o platformă mare, neregulată (cca. I O m x 3 m), formată din pietre
aşezate pe lut. Pentru existenţa acestei platforme n-am găsit explicaţie. Canalul
identificat în această parte, având direcţia nord-est-sud-vest, cu lăţimea de 1 m şi
cca. O, 75 m adâncime, a fost un canal mai vechi de colectare a apei de ploaie, fiind
desfiinţat de construirea zidului de piatră al arenei, care l-a tăiat şi astfel 1-a făcut
inutilizabil. Canalul trebuia să aparţină deci primei faze de construcţie a
amfiteatrului, celei de lemn.
În S20 a apărut, la cca. 0,20-0,30 m adâncime, un canal (coridor) subteran.
Este săpat în lutul dealului, are lăţimea de 1 m, iar adâncimea de 1,80 m. La un
moment dat partea de sus a marginilor s-a prăbuşit, de unde provine şi o bună
parte a umpluturii canalului. Spre fund, între straturile de umplutură se
intercalează dungi de pământ conţinând mult cărbune. În canal am găsit o cantitate
destul de mare de cuie de fier. Pe fundul canalului, lângă margini, ieşite chiar uşor
din linia canalului, am putut identifica 2 urme de stâlpi de lemn cu diametrul de
20, respectiv 24 cm. Considerăm că acestea sunt urmele acelor stâlpi de care erau
prinse scânduri ce îmblăneau canalul pe laterale şi de la care provin cuiele de fier.
În S22, după un strat de depunere naturală de 0,20-0,30 m a început să
apară dărâmătură formată din pietre, fragmente de ţigle şi mici fragmente

1

Vezi raportul de săpătură în Acta MP., 16, 1992, p. 172, fig. 15, în caseta 33.
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arhitectonice. Având în vedere că dărâmătura s-a menţinut şi la adâncime mai
mare, iar toată suprafaţa secţiunii a fost formată din pământ negru pigmentat cu
materiale, am extins suprafaţa cercetată, trasând 4 casete (GC I, GC2, GC3 de 5 m
x 3 m şi GC4 de 6 m x 4 m, cu martori de 0,30 m între ele. Secţiunea S22 a fost
înglobată în GC I.) (fig. I.). Adâncindu-ne pe această suprafaţă, s-a conturat o
groapă dreptunghiulară. Ea avea ca umplutură în general straturi asemănătoare cu
canalul din S20, dar la acestea se adaugă un strat masiv de dărâmătură ce se scurge
dinspre latura de nord-est a gropii peste umplutura formată prin dărâmarea
marginilor (fig.2.). Din această dărâmătură am recuperat o mulţime de fragmente
de capiteluri dorice, baze şi fusuri de coloane (unele întregibile), executate din
gresie şi calcar (fig.3.). În groapă am mai găsit două baze întregi, dar de alte
forme. Una provine din stratul de dărâmătură (fig.3/a.), dar cealaltă era aşezată pe
fundul gropii, lângă latura sud-vestică a ei (in situ?) (fig. 3/f.). Şi în cazul acestei
săpături este de remarcat numărul mare de cuie de fier. Lângă marginea de sudvest a gropii, pe exterior, am identificat 2 urme de stâlpi de lerrm cu diametrul de
0,30 m, iar spre capătul de sud-est., în interior, alte 3 urme a unor stâlpi cu
diametrul de 0,20 m. Canalul subteran pătrunde în groapă pe latura ei nord-vestică,
însă şi pe latura sud-estică am identificat o ieşire asemănătoare, dar pe care încă nam urmărit-o. Urma ei însă în secţiunea S2 (săpată în anul 1981) n-a fost
identificată, deci nu se extinde până acolo. Această groapă a fost săpată în lutul
dealului, aproximativ în centrul arenei, cu axa lungă pe direcţia axei lungi a
amfiteatrului. Dimensiunile generale sunt: lungimea 11,20 m, lăţimea 4,20 m,
adâncimea 2,20-2,40 m.
Pe baza celor constatate putem afirma că, aici în centrul arenei, exista o
încăpere subterană ce comunica cu exteriorul printr-un coridor subteran, ce ieşea
la suprafaţă în spaţiul porţii nord-vestice. Atât coridorul, cât şi încăperea au fost
îmbliinite pe laterale cu scânduri şi probabil au fost acoperite tot cu lemn.
Asemenea construcţii subterane, unele foarte complexe, se găsesc la multe
amfiteatre din Imperiul Roman, ele având un rol bine stabilit în îmbunătăţirea
derulării spectacolelor amfiteatrale2• În Dacia amfiteatrul de la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa are o construcţie subterană, însă zidită din piatră, a cărei
3
funcţionalitate a fost discutată de C. Opreanu .

2

J.C. Golvin, L'amphitheâtre-romain. Essai sur la theorisation de sa fonne et de ses fonctions,
Paris, 1988, I, p.330-333.
3
C. Opreanu, în Acta MN, 22-23, 1985-1986, p. 147-158.
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de pe latura de nord-est

Identificarea laturii şi a porţii nord-estice (poarta IV sau spaţiul i) s-a făcut
prin caseta C24 (25,50 m x 1O m), dezvelirea porţii şi a spaţiului dinspre nord-vest
(spaţiul}) prin casetele C26 (7 m x 4,50 m), C28 ( 7 m x 5 m), C30 (7,50 m x 3 m)
şi C32 (4,50 m x 3 m). Tot acum, prin caseta C24, care porneşte din marginea
nord-estică a încăperii subterane şi se întinde spre nord-est pe linia axei scurte, am
dezvelit şi arena din această zonă (fig. 1.).
Zidul arenei construit în tehnica opus incertum a fost identificat aproape de
capătul casetei C24, la M23. Are lăţimea deja cunoscută: 0,90 m. Deşi elevaţia stă
în picioare până la 2,40 m înălţime, este slab conservată: faţa părţii superioare este
dărâmată. Pe partea inferioară, pe alocuri, se mai păstrează tencuiala originală
până la o înălţime de 0,50--0,70 m. În faţa zidului, cu 0,35 m sub nivelul arenei, se
află canalul de drenaj ce înconjoară arena, identificat şi în săpăturile anterioare. Pe
linia axei scurte zidul arenei este întrerupt de o mică poartă (uşă) cu o deschidere
de 1, 1O m, fără prag din zidărie. Pe arenă, pe nivelul de călcare a-m găsit două
blocuri fasonate din gresie, groase de 0,30 m, late de 0,70 m, de lungimi diferite
(cea mai lungă este de 1,90 m). O muchie a pietrelor este teşită.
Uşa din această parte se deschide într-o încăpere care este delimitată lateral
de câte un zid lipit de zidurile radiale, iar spre nord-est, spre exterior, de wi zid ce
uneşte primele două. Zidurile care dublează radialele au o lăţime de 0,80, respectiv
1,20 m, apoi după 1,75 m se îngustează la 0,75 m, lăţindu-se din nou înainte de a
se întâlni cu zidul care le uneşte. Acesta are lăţimea de 0,60 m şi s-a păstrat în
picioare în totalitate, având înălţimea de 2,80 m. Nivelul de călcare din încăpere
este acelaşi cu nivelul arenei. Camera a fost împărţită în două cu un perete din
lemn, paralel cu zidul arenei. Dimensiunile camerei: 2,80 x 4,45 x 2,60 x 5,10 m.
Spaţiul aflat în spatele încăperii şi delimitat lateral de cele două ziduri radiale are
nivelul de călcare cu 2,80 m mai sus, care continuă apoi în pantă spre terasa
superioară. În spatele zidului de închidere al încăperii, pe toată lungimea acestuia,
se află urma carbonizată a unui prag de lemn, lat de 0,60 m, gros de cca. 2,5 cm.
Paralel cu dezvelirea porţii nord-estice s-a început şi apoi s-a continuat
dezvelirea spaţiului aflat imediat lângă poartă spre nord-vest (notat de noi} - vezi
fig. 4.). Acest spaţiu a fost împărţit în trei încăperi şi a fost închis spre exterior cu
wi zid, lucru pe care până acuma, în cazul amfiteatrului, l-am întâlnit numai în
cazul sanctuarului Nemesis. Pentru despărţire s-a folosit zid de piatră realizat în
tehnica opus incertum. Încăperea j 1 se află spre arenă. Din trei părţi este delimitată
de zidul arenei şi zidurile radiale, iar spre nord-est de zidul care o desparte de
celelalte două încăperi, zid care are o lăţime de 0,60 m şi este lipit de zidurile
radiale. Astfel s-a format o încăpere de 3,75 x 5,75 x 6,50 x 5,25 m. Nivelul de
călcare este format din lut bătut şi este cu cca. 2,50 m mai sus ca nivelul arenei. În
această încăpere se putea pătrunde dinspre spaţiul porţii IV (i) pe o uşă ce avea o
deschizătură de O, 75 m. Accesul spre încăperile j2 şi j3 se făcea dinspre j 1 prin

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Raport preliminar în

legătură

cu

cercetările

arheologice la Porolissum

243

câte o uşă lată de 1, 1O m, respectiv 0,50 m. La ambele uşi s-a păstrat pragul
carbonizat de lemn. Zidul dintre cele două încăperi (j2 şi j3) are lăţimea de 0,50 m.
Încăperile sunt uşor trapezoidale, j2 are dimensiunile de 3,55 x 2,50 x 3,60 x 2,30
m, iar j3 de 1,35 x 1,75 x 1,35 x 1,08 m. Ambele încăperi sunt delimitate de
exteriorul amfiteatrului de acelaşi zid lat de 0,60 m, lipit de capetele zidurilor
radiale. Datorită faptului că această zonă a fost mult afectată de scoateri de piatră,
elevaţia zidurilor despărţitoare aproape a dispărut, astfel că nu ne putem pronunţa
dacă încăperile j2 şi j3 comunicau între ele sau nu, şi nici asupra faptului dacă
accesul în încăperea j2 se putea face şi dinspre exterior sau numai prin încăperea
j 1. În spaţiul j3 accesul era numai dinspre j 1, fiindcă aici, în parte ei dinspre zidul
exterior, a fost amenajată o mică cavitate de 0,93 x 0,55 x 0,80 x 0,55 m,
delimitată spre interior de un zid lat de 0,35 m, înalt de 0,40 m. Încăperile j2 şi j3
au podea formată din cocciopesto.
Analizând datele fumizate de aceste cercetări, putem afirma că în spaţiul i
(poarta IV.), deasupra încăperii ce se deschide dinspre arenă, s-a amenajat o lojă
(pulvinar). Aceasta avea acoperiş susţinut de coloane din piatră (fragmentele
căzute în încăperea subterană din centrul arenei probabil provin de aici, dar
fragmente mici am găsit şi în această zonă). Pragul de lemn carbonizat găsit lângă
zidul ce delimitează spre exterior încăperea mai sus amintită este pragul de intrare
în lojă, în acelaşi timp nivelul său ridicat cu 2,80 m faţă de nivelul arenei ne indică
şi înălţimea zidului arenei, fiindcă nivelul de călcare din lojă era de obicei la
acelaşi nivel cu partea superioară a zidului arenei. La acest nivel se afla şi podiumul. Zidul arenei în partea superioară se termina în blocuri fasonate, identificate în
poziţie secundară pe arenă, care erau aşezate pe zid culcate, cu muchia teşită spre
arenă, depăşind zidul cu cca. 15 cm. Astfel apa de ploaie, condusă şi de muchia
teşită, se scurgea în canalul de drenaj din faţa zidului arenei. Încăperile din spaţiul
j, în special j2 şi j3 erau anexe ale lojei, care măreau confortul celor care de aici
asistau la evenimentele din arenă. Credem că mica cavitate din încăperea j3, deşi
nu se adânceşte în sol, era latrină.
Săpăturile din această latură ne-au permis şi stabilirea dimensiunilor
amfiteatrului. Astfel arena este de 66,50 x 51,80 m (cca. 225 x 175 paşi romani),
având deci o suprafaţă de 2704 mp. Dimensiunea generală a clădirii amfiteatrului
este de 84,50 x 73,70 m.
Pe baza datelor obţinute s-au putut face şi primele propuneri de reconstituire
a arnfiteatrului4 , propuneri pe baza cărora în anul 1999 s-au făcut lucrările de
conservare la loja nord-estică.
4

I. Bajusz, Propunere de reconstituire a amfiteatrului de piatră de la Porolissum. În D. Protase,
D. Brudaşcu (red.), Napoca. 1880 de ani de la începutul virţii urbane, Cluj-Napoca, p. 11-31; I.
Bajusz-AI.V.Matei, Loja nord-estică a amfiteatrului de la Porolissum. Variantă de
reconstituire. Comunicare prezentată Ia sesiunea de comunicări ştiinţifice: Preocupări recente
în cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional, organizată la Tg. Mureş în anul
2001.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

BAJUSZ ISTV ĂN

244
Cercetări

în exteriorul amfiteatrului

Zonele cercetate se află la sud-est5, respectiv nord-est de amfiteatru şi au
fost sondate prin câte o secţiune (fig.5.).
La sud-est de amfiteatru, la 50 m de acesta am trasat o secţiune de 80 x 2 m
pe direcţia nord-est-sud-vest, paralelă cu axa scurtă a amfiteatrului, notată de noi
SJ SE. În această zonă, după ce dealul urcă dinspre valea Jacului, se formează o
mică terasă, apoi panta continuă spre castru. Secţiunea a fost începută (MO) la
marginea de sud-vest a terasei. Ulterior am prelungit-o spre sud-vest cu încă 1O m,
această zonă fiind marcată cu cifre minus (fig.6.).
În urma săpăturii s-au delimitat două zone de interes arheologic: 1. Primii
30-35 m, cu urmele unor construcţii; 2. Ultimii 30 de m, care păstrează de
asemenea urmele unei construcţii. Între cele două zone, la o adâncime de 0,200,30 m, apare roca dealului, fără să fi putut identifica urme arheologice.
Zona 1. Între M 4-7 am identificat un colţ de încăpere. Zidăria este din
piatră, realizată în tehnica opus incertum, lăţimea zidurilor fiind de 0,80 m. Unul
din ziduri străbate oblic secţiunea pe o lungime de 1O m, aproximativ pe direcţia
est-vest, celălalt este aproape perpendicular pe secţiune. Ele delimitează o
încăpere ce se întinde spre nord-vest. Zona continuă cu o platformă formată din
dărâmarea unor pereţi de lemn, lipite cu chirpici. În săpătură au putut fi surprinse
şi amprenta unor elemente de lemn. Această zonă se întinde pe 8 m şi se opreşte
într-o podea de cocciopesto, aşezată pe lut curat. Podeaua coboară brusc: diferenţa
de nivel pe numai 4,50 m este de 2 m. Aici podeaua se îndreaptă, continuând
orizontal încă 4 m, unde probabil era oprit de un perete din lemn. În cocciopesto se
mai poate observa şi urma unui alt perete din lemn, la cca. 3 m de începutul acestei
podele. Peste această zonă este aşezat un strat gros de umplutură-nivelare, în care,
spre nord-est de podeaua din cocciopesto a fost implantat un zid de piatră, pe care
l-am surprins în marginea de sud-est a secţiunii pe o porţiune de cca. 5 m. Această
parte a secţiunii conţinea multe elemente de hypocaust (picioare de hypocaust,
tegulae mammatae) şi blocuri fasonate de gresie, probabil dislocate din zid.
Zona 2. Începând de la M 50 se conturează un strat de dărâmătură, care
ascunde câteva amprente de elemente de lemn (pereţi), ca apoi să se oprească întrun zid de piatră de 0,60 m lăţime. Acesta la M 70-71 străbate secţiunea spre nordvest, unde în profilul nord-vestic al secţiunii se poate observa că coteşte spre sudvest. La nord-est de acest zid, lângă el, am identificat o gură boltită pentru sistemul
de hypocaust, executată din cărămizi. Urmele unui strat de cocciopesto se pot încă
5

La săpătură a participat şi Al.V. Matei. Pentru această zonă raportul a apărut şi în: Cronica
cercetărilor

arheologice. Campania 1999. A 34-a sesiune
Deva, 24-28 mai 2000, p. 64.

naţională
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depunere

naturală.

Secţiunea

S 1 SE a identificat deci două construcţii, situate pe o parte şi
a liniei de prelungire a axei lungi a amfiteatrului. Dintre acestea clădirea
care se află la sud-vest pare a fi de mari dimensiuni, cu cel puţin 2 faze de
cealaltă

construcţie.

Cercetarea zonei

aflată

la nord-est de

clădirea

amfiteatrului s-a

făcut

prin

secţiunea S5 6 (fig. 5.). Ea a pornit din zona de intrare în loja nord-estică şi are
direcţia

axei scurte a amfiteatrului, se poate considera că este o prelungire a ei.
a fost de 2 m. Lungimea pe care s-a efectuat săpătura a fost de
40 m în anul 2000, apoi prelungit cu încă 25 m în anul 2002, având astfel o
lungime totală de 65 m., tăind panta ce duce dinspre amfiteatru spre prima terasă
de sub castru, apoi terasa, acea zonă pe care M. Macrea o considera că ar fi locul
băii. Metrul O al secţiunii se află chiar la exteriorul amfiteatrului. Diferenţa de
nivel între acest punct şi terasa superioară, adică metrul 40, este de 8 metrii.
Singurul obiectiv identificat pe această zonă de pantă se află între M 15-18,5. Este
vorba de urma foarte slab păstrată a unei construcţii de lemn. Nu am reuşit să
stabilim exact toate componentele ei şi nu ne putem afirma nici asupra destinaţiei.
O altă anomalie a fost depistată la începutul terasei, între M 39--42. Aici s-a
conturat o făntână. A fost surprinsă doar cca. o treime din suprafaţa ei. Datorită
pericolului de prăbuşire n-am reuşit s-o urmărim în toată adâncimea ei, am golit-o
doar până la o adâncime de 2,50 m. Pe această porţiune nu s-a găsit nici un
element care ne-ar putea indica modul de îmblănire a făntânii. Ceea ce este
neobişnuit, e diametrul mare, care ajunge probabil până la 3,50 m. La 4 m de
fântână am identificat urmele unei construcţii. Din păcate zona a fost mult
deteriorată în trecutul nu prea îndepărtat: toate zidurile au fost scoase, rămânând
doar amprentele lor, iar această intervenţie modernă a distrus mult şi din interiorul
clădirii, a afectat şi nivelele arheologice.
Clădirea identificată pe terasă are o lungime de 12,50 m, la care se mai
adaugă un portic de 1,60 m lăţime (fig.7.). Secţiunea a traversat 4 încăperi.
Zidurile au fost construite în tehnica opus incertum. Cele exterioare au lăţimea de
O, 75 m, cele interioare de 0,60, iar una 0,50 m. Zidul porticului este doar de 0,50
m lăţime. Deşi interiorul clădirii a fost mult deranjat de cei care au scos piatra
zidurilor, putem constata că există două faze de construcţie. Prima fază a clădirii a
fost o construcţie de lemn, a cărei urme slabe s-au putut surprinde în săpătură:
două amprente de pereţi de lemn şi mai multe urme de stâlpi. Acestei construcţii îi
aparţine un nivel de călcare, aflat la adâncimea de 0,75 m, format din lut de
culoare roşiatică, bine tasat. Clădirea de piatră nu urmăreşte conturul construcţiei
Lăţimea secţiunii

6

Raportul a apărut şi în Cronica cercetărilor arheologice din România. A XXXVII-a sesiune
naţională de rapoarte arheologice, Covasna, 2·6 iunie 2003, Bucureşti, 2003, p. 167-168 şi pi. 70.
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de lemn. Este posibil ca de fapt să nu avem de a face cu două faze, ci două
construcţii care n-au avut nici o legătură una cu alta. O dată cu ridicarea clădirii de
piatră, s-a ridicat şi nivelul de călcare din interior cu 0,50 m prin depunerea ci
bătucirea unor straturi de lut gălbui. Astfel de fapt nivelul din interior a ajuns la
nivelul din exteriorul clădirii. Dintre zidurile interioare secţiunea a identificat trei
ziduri, care împart spaţiul cercetat în patru încăperi. În cazul a trei încăperi s-a
surprins câte un colţ al lor, iar o încăpere a fost secţionată pe toată lungimea (sau
lăţimea) ei. Unghiurile de întâlnire a zidurilor sunt mai mici sau mai mari de 90
grade. Ele sunt îtreţesute, cu excepţia zidului despărţitor dintre încăperile 1 şi 2
(numerotarea lor s-a făcut dinspre nord-est, dinspre castru), care se lipeşte de zidul
exterior, iar de următorul zid interior se apropie numai, terminându-se la 0,25 m de
acesta. Între încăperea 3 şi 4 s-a reuşit, în ciuda zidului scos, stabilirea locului unei
uşi, datorită unui fragment a pietrei de prag, care alunecase de pe zid, astfel n-a
fost scoasă. Datorită distrugerilor recente este aproape imposibil de stabilit
destinaţia încăperilor, sau alte detalii. Totuşi în prima încăpere am identificat urma
unei vetre de foc. În cazul încăperii 3, fragmentele de cocciopesto indică existenţa
unei pardoseli din acest material. În săpătură s-au găsit şi elemente care sugerează
prezenţa unui sistem de încălzire: fragmente de tegu1ae mammatae şi de picior de
hypocaustum. De asemeni am găsit şi o tegulă dreptunghiulară de paviment.
Cantitatea relativ mare de ţigle şi olane dovedesc că această clădire avea
acoperişul din acest material. Fragmentele de tencuială pictată ne indică că pereţii,
sau anumite încăperi erau ornamentate prin pictură murală, poate doar cu motive
simple, geometrice. Pe exterior, la faţada dinspre castru, clădirea avea un portic lat
de 1,60 m, delimitat de un zid de 0,50 m lăţime. În faţa ei însă n-am identificat
unnele unui pavaj sau drum.
Lăţimea clădirii era de 12,50 m, însă deocamdată nu cunoaştem lungimea
ei. Zona laterală secţiunii indică prezenţa a altor ziduri, iar spre nord-vest probabil
şi a altei (altor) clădiri, însă denivelările dovedesc o zonă mult deranjată, de unde
s-a scos multă piatră. Clădirea identificată pe această terasă, chiar din puţinele
urme rămase, se pare că a fost o construcţie mai luxoasă, cu sistem de încălzire,
podea din tegule speciale, pereţi pictaţi. Deocamdată nu dispunem de elemente de
datare privind realizarea construcţiei. Ceea ce însă putem afirma este, că nimic în
acest caz nu indică faptul că am avea de a face cu baie publică, după cum
presupunea M. Macrea pe baza sondajelor din anul 19597 .
Materialul arheologic, datorită zonei foarte deranjate, este extrem de sărac şi
nu prezintă piese care ar putea fi folosite ca elemente de datare. Materialul se află
la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău.
Bajusz Istvan
7

M. Macrea et alii în Materiale 7, 1961, p. 379-380.
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III. Raport preliminar în legătură cu cercetările arheologice de la
Porolissum: Fortificaţiile externe ale complexului roman; Aşezarea
dacică de pe "Măgura Moigradului"
1994
Fortificaţiile

externe ale complexului roman 1

apărare. Limes-ul din zona "La Strâmtură" şi "Valea Făgiştii".
de vale care face legătura între Podişul Someşan - Transilvania - şi
zona de vest - Depresiunea Silvaniei - este cunoscută în istorie sub denumirea
"Poarta Meseşului". Locul este numit "La Strâmtură" şi este format de valea
Ortelecului şi se află la cca. 5 km vest de linia de valuri de pământ şi şanţuri din
zona Porolissum, cunoscută până în prezent ca reprezentând frontiera Imperiului
Roman, a provinciei Dacia în această zonă.
În acest punct a fost identificat şi cercetat un zid de apărare care, împreună
cu cele două fortificaţii de tip burgu.\·, blochează accesul dintre barbaricum prin
această trecătoare în provincia Dacia. Zidul cu grosimea de cca. 1,20 - 1,30 m îşi
continuă traseul spre nord, blocând şi valea Făgiştii şi accesul spre provincia
Dacia pe această vale. Zidul are în spatele său turnul de supraveghere la cca. 1015 m faţă de zid, fiind identificate până în prezent trei noi turnuri. Lungimea
descoperită a zidului până în prezent formează un traseu de cca. 3,5 km. A fost
identificată o poartă de acces în provincie - practicată în acest zid ce are un
traseu continuu. Au fost surprinse mai multe faze de construcţie atât la zidul de
apărare cât şi la amenajarea porţii de intrare (trei faze) în provincie. Datată în
sec. II şi în sec. III d.Chr. zidul, noua linie de apărare, completează cu date noi,
arătând complexitatea deosebită a sistemului de fortificaţii roman din această
parte de nord-vest a Daciei Porolissensis.
"Valul dublu" - Apeduct, sector F. La cca. 3 km vest de castrul mare de
piatră de pe Pomet de la Porolissum, într-o zonă joasă dintre dealul Porcarului şi
dealul Comorii se află amplasate două aliniamente paralele formate din 28 şi
respectiv 34 baze lucrate din zidărie fină (piatră prinsă cu mortar), vizibile la
suprafaţa terenului, considerate ca fiind baze pentru turnuri de lemn, socotite
elemente ale sistemului de apărare. Prin această zonă îşi are traseul şi valul şi
şanţul de apărare, considerate până în prezent că reprezintă graniţa provinciei
Dacia. În urma cercetărilor arheologice efectuate în acest punct s-a stabilit că
aşa-zisele baze lucrate din zidărie plină cu dimensiunile de 6 x 3 m şi respectiv 3
x 3 m cu distanţa între ele de 6 m şi respectiv 3 m - reprezintă în fapt pilonii de

Zidul de

Trecătoarea

1

Date în legătură cu aceste cercetări au fost publicate de Al.V.Matei în volumul dedicat lucrărilor
celui de-al XVI-iea Congres privind studiul frontierelor romane, care a avut loc în Olanda în
castelul Rolduc în anul 1995.
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susţinere a unor conducte închise a două apeducte care alimentau cu apă
complexul militar (două castre) şi civil - vicus-ul militar şi municipium-ul roman
Porolissum. Prezenţa aici a acestui apeduct precum şi descoperirea noii linii de
fortificaţii (zidul continuu din Poarta Meseşană) aduc date noi şi impun
reconsiderarea unor aspecte privind amplasarea şi datarea unor elemente ce
compun fortificaţiile romane ale Porţii Meseşene (castre, burgus-uri, valuri de
pământ.

Alexandru V. Matei

1995
Aşezarea dacică

de pe

"Măgura

Moigradului"

Campania anului 1995 a continuat să urmărească, printr-un sistem de 20
de casete, jumătatea de sud a mamelonului dispus în zona sud-estică a platoului
superior al "Măgurii Moigradului". Casetele de diferite dimensiuni adaptate
locului (C.1, 4, 6, 7, 9, 10, 14-16 de: 4 x 6 m; C.12-13 de: 3 x 6 m; C. 20 de: 2,7
x 4 m; C. 5, 19 de: 4 x 4 m; C.17 de: 4 x 7 m; C.8, 11, 18 de: 5,5 x 4 m) au
investigat o suprafaţă de 437 mp.
Au fost identificate 15 gropi dintre care un anumit număr (de şase) sunt
gropi de stâlp aparţinând unor construcţii de tip baraca militară romană. Celelalte
gropi sunt dacice, caracterul atribuit acestora ţinând de manifestări rituale
specifice "Măgurii Moigradului". Gropile sunt de diverse tipuri şi dimensiuni.
Unele au diametrul de 0,8 - 1,5 m şi adâncimi de 0,4 - 2 m. Toate au profite
cilindrice.
Umpluturile sunt diverse. Unele gropi (G. 8-9, 11, 12) au îngrămădite în
partea lor superioară pietre de dimensiuni mari şi mijlocii, fragmente de râşniţă,
obiecte de lut sau metal şi puţină ceramică. Pe fund conţin vase întregibile sparte
pe loc, oase arse sau nearse, chirpici, lipitură de vatră, cărbune, etc. Alte gropi cu
un inventar sărac constând din ceramică dacică fragmentară, cărbune, oase mici
arse. În casetele C.17, 20 a fost surprinsă o locuinţă dacică circulară, adâncită în
roca locală 0,2 m. Aceasta are diametrul de 2,4 - 3 m, nu are vatră de foc şi e
prevăzută cu patru stâlpi dispuşi pe marginile locuinţei pentru susţinerea
acoperişului. Umplutura complexului constă în ceramică întregibilă, dar mai ales
fragmentară, o seceră de fier şi un denar roman republican (încă nedeterminat
datorită conservării precare).
În casetele C.11, 18 a fost surprinsă parţial o locuinţă dacică de suprafaţă
de mari dimensiuni cu un plan patrulater. Construcpia a fost prevăzută cu gropi
(probabil de provizii) în interior şi cu un posibil cuptor sau vatră. Înspre latura
sudică a locuinţei au fost identificate un număr mare de chiupuri cenuşii lucrate
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la roată, două-trei fructiere mici şi cateva oale mari lucrate cu mâna. Din
inventar mai fac parte cuie, scoabe, cuţite, verigi din fier. O caracteristică o
constituie numărul mare de pietre mari, mici şi mijlocii provenite fie de pe
acoperişul cu paie sau dintr-o posibilă bază de piatră pe care a fost ridicată
elevaţie din lemn lipit ulterior cu lut.
Investigarea completă a acestui complex în anul 1996 va fi principalul
obiectiv urmărit, cu atât mai mult cu cât construcţia sa se prezintă ca una extrem
de interesantă şi pretenţioasă pentru acest tip de descoperiri de la Măgură.
În casetele C.1-5, 17 au apărut urmele unei construcţii romane de mari
dimensiuni, de tip baracă militară, al cărui plan nu a fost delimitat complet.
Sistemul de construcţie presupune o talpă semiîngropată exterioară, structura de
rezistenţă sprijinindu-se pe stâlpi masivi îngropaţi în gropi mari de dimensiuni
(diametru 0,8 - 1 m, adâncime 1 m). Inventarul acestui tip de construcţie romană,
care suprapune şi desfiinţează părţi din complexe dacice, este foarte sărac
constând din ceramică romană fragmentară, câteva cuie şi un pumnal din fier
fără mâner.
Extinderea săpăturii pe întreg mamelonul amintit şi cercetarea atentă a
raportului dintre complexele dacice şi amenajările romane temporare (?) vor
aduce importante date privind succesiunea de locuiri pe impozanta Măgura a
Moigradului.
Alexandru V. Matei
Horea Pop
Ioan Bejinariu

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Raport preliminar în

legătură

cu cercetările arheologice la Porolissum

257

IV. Raport preliminar în legătură cu cercetările arheologice de la
Porolissum: Cercetări geofizice
Cercetări geo.fizice pe platourile situate la sud de castru 1

S-au efectuat cercetări geofizice (magnetometrie şi electrometrie) în zona
imediat la sud de castrul roman de pe dealul Pomet, pe o suparfată de cca.
2,5 ha finanţate de Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău. În zona ~ercetată
geofizic nu apar la vedere resturi de construcţii sau fundaţii ale acestora.
situată

Rezultate geo.fizice
Cercetările magnetometrice de mare detaliu au permis punerea în evidenţă
a numeroase construcţii din piatră şi/sau cărămidă. Acest lucru a fost posibil prin
proiectarea unei metodologii de lucru corespunzătoare specificului obiectivului
arheologic, atât pentru faza măsurătorilor de teren, cât şi pentru faza de
prelucrare şi interpretarea computerizată a datelor obţinute prin aceste
măsurători. Măsurătorile de teren au fost executate într-o reţea extrem de deasă,
pentru a prinde cât mai multe detalii arheologice, iar prelucrarea şi interpretarea
computerizată a inclus extragerea din datele de măsură a efectului variaţiei
diurne a câmpului geomagnetic şi filtrarea acestor date prin mai multe filtre
matematice succesive, unele dintre acestea fiind proiectate special pentru acest
caz. Rezultatele uneia dintre variantele de filtrare sunt prezentate în fig. 15, în
care se poate constata cu mare uşurinţă prezenţa în subsol a zeci de ziduri
orientate preponderent N-V - S-E sau N-E - S-V. Dintre acestea, cele mai
frapante sunt următoarele:
1. - Două ziduri paralele, la distanţa de cca. 7 m între ele, care
delimitează probabil un drum roman ce urcă din zona de la sud de perimetru
(dinspre Valea Pometului) pe direcţia aproximativă S-E - N-V, apoi după ce
avansează cca. 70 m pe această direcţie virează la 90°, spre NE, continuând
astfel cca. 80 m şi apoi ieşind din limitele zonei cercetate de noi; având în vedere
faptul că acest drum este împărţit longitudinal, printr-un zid median, în două
părţi aproximativ egale (după cum se poate remarca mai ales în proţiunea sa
sudică) şi că porta principalis dextra a castrului este şi ea împărţită în acelaşi
mod pentru a permite circulaţia vehiculelor prin compartimentul vestic şi a
pietonilor prin compartimentul estic (Moga 1950), probabil că acest drum
continuă spre NE până la porta principalis dextra;
2. - O construcţie cu dimensiunile exterioare de 70 x 40 m, care
include o alta de 32 x 18 m şi trei camere de câte 6 x 6 m fiecare, situate
1

Variantă

mai lungă în SCIVA, 48, 1997, 4, p. 361-371.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

258

ELISIE-FLORIN SCURTU

imediat la nord-vest de drumul menţionat mai sus, începând cu zona de curbură a
acestuia; imaginea geofizică este suficient de clară pentru a se putea localiza
chiar şi intrările în camere; în interiorul încăperii celei mai mari (52 x 40 m) pare
a se contura (în partea dinspre drum) o încăpere mai mică (28 x 18 m) care fie că
se află la subsolul clădirii, fie că este construită din cărămidă, fie că a fost
demolată aproape în întregime, deoarece efectul ei în câmpul geomagnetic este
mai slab decât al celorlalte ziduri;
3. - Zidul nord-vestic al clădirii de 52 x 40 m menţionat mai sus pare să
se întrerupă cam pe la mijlocul său, lăsând locul unei rozete constituite din cel
puţin 7 posibile postamente de statui (?) aşezate pe circumferinţa unui cerc cu
diametrul de 15 m în centrul cercului existând de asemenea un astfel de
postament; nu este exclus ca partea sudică a postamentului central să fie
constituită din trepte ce ar putea coborî în subsolul clădirii.
4. - În interiorul arcului de cerc care racordează cele două segmente ale
drumului roman pare să existe de asemenea un postament de statuie, sau poate o
fântână, cu diametrul de cca. 2 m;
5. - La est de drum se constată un număr de clădiri şi străzi, multe dintre
clădiri prezentând colţuri rotunjite în arc de cerc;
6. - La vest de drum se constată de asemenea prezenţa mai multor
clădiri, cu o latură de cca. 10 m, iar cealaltă de 6, 10 sau 18 m, dar orientarea
acestor clădiri este variabilă şi mult diferită de cea generală (NV-SE sau NE-SV)
a clădirilor din zona estică, mai mult organizată.
Cercetările electrometrice au fost realizate în principal de-a lungul unui
profil ce traversează harta magnetometrică de la vest spre est pe linia Y = 110 m
(vezi caroiajul de pe limita vestică a hărţii), depăşind limita estică a acestei hărţi
cu 100 m. Aceste măsurători au constat în primul rând în sondaje electrice
verticale şi secundar în profilare electrică Wenner. Măsurătorile electrometrice
arată că grosimea rocilor permeabile din vecinătatea suprafeţei este variabilă dea lungul acestui profil de la 2-3 m în partea cea mai vestică a zonei, la cca. 5 m
în partea centrală a hărţii (X=130 m - 140 m, vezi caroiajul de pe limita sudică a
hărţii), ajunge din nou la 3 m pentru X= 160 m şi are două zone cu grosimea
maximă (peste 10 m) pentru X = 190 - 210 m şi mai ales X = 270 - 280 m
(imediat la est de limita estică a hărţii).
Aceste date ne arată că relieful fundamentului impermeabil al terenului
este destul de neregulat ceea ce a putut permite existenţa unor zone de acumulare
a apei freatice în zonele depresionare ale acestui relief şi deci alimentarea cu apă
a aşezării chiar din subsolul acesteia, prin fântâni de relativ mică adâncime.ă

Elisie-Florin Scurtu
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Fig. 1 Rezultatele cercetărilor magnetometrice efectuate la sud de castru
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PRELIMINARY REPORT OF THE ARCHAEOLOGICAL AND FIELD
RESEARCH, THE CONSERVATION ANO THE RESTORATION
WORKS PERFORMED AT POROLISSUMBETWEEN 1994-2002
(Summary)

There was not any previous general preliminary report, nor some annual
or biennial reports regarding the archaeological or field research, the
improvement and conservation works that took place at Poro/issum between the
years 1994-2002. The reasons for this situation are numerous and relatively
complex: a) between 1995-1998, the staff of the museum and the collaborators
were engaged in preparing the development of the XVIIth International
Congress of Studies on the Frontiers of the Roman Empire, taking place between
the 151- lih of September, 1997; b) as a resuit ofthis event, some ofthe members
of the working collective gave up the excavations; c) some of the members were
drawn into politica! or management activities; d) we can not leave out some
organizatorica! deficiencies as well.
The present article will present, based on the already-known models of
write-ups characteristically for Porolissum, those researches for which a report
was drawn up. The specification is motivated by the fact that in the meantime,
for different reasons, some of the objectives were published as a monograph and
others appeared in other periodicals. Thus, a series of objective reports will be
absent; some others will be brief. In any case, the general presentation of the
evolution of research will allow the experienced reader to note that the
investigation of the complex followed its almost regular course.
The archaeological and field research, as well as the reconditioning and
conservation works were carried on as it follows:
1994
the Dacian fortress from the "Măgura Moigradului" Hill (Al. Matei,
H. Pop);
the externai fortifications ofthe Roman complex (Al. V. Matei);
the Roman vicus from the eastern slopes of the "Pomet" Hill;
building L. 7 (D. Tamba, N. Gudea);
the Roman city: the amphitheatre, excavations on the arena, the
identification of the north-eastern gate (I. Bajusz);
the feudal fortress from the "Camnini" Hill (C. Cozma, N. Gudea).
1995
the Dacian fortress from the "Măgura Moigradului" Hill (A. V.
Matei, H. Pop);
the Roman fortifications from the internai line (the aqueduct?) (Al.
V. Matei)
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the amphitheatre: excavations on the arena and the identification of
the north-eastern gate;
rnilitary vicus- building L.7 (D. Tamba, N. Gudea).

1996
the Roman fortifications from the externai line: Viţinal (Al. V.
Matei);
"demonstrative" excavations in the Roman castra from Românaşi
(D. Tamba) and Rornita (Al. V. Matei, I. Bajusz);
adjustment, conservation and restoration activities for the limes
congress: the amphitheatre (I. Bajusz);
the Roman vicus from the eastern slopes of the "Pomet" Hill:
building LM 1 S (D. Tamba, N. Gudea);

1997
adjustment, conservation and restoration activ1ties for the limes
congress: the amphitheatre (I. Bajusz), building L. 7 (D. Tamba, Al.
Matei), building LM. l (Al. Matei, D. Tamba);
the Roman city: the "Pomet" plateau - the lower part (toward southeast); geophysical studies (E. F. Scurtu);
the amphitheatre: unfolding the north-eastern gate and the lodge
belonging to this side.

1998
the Roman vicus from the eastern slopes of the "Pomet" Hill:
building LM 1 S (the temple of Jupiter Optimus Ma.ximus
Dolichenus) (D. Tamba, N. Gudea);
the Roman city: the south-eastern plateaus of "Pomet"; the O) sector
(Al.V. Matei), accompanied by geophysical measurements;
the Roman city, the amphitheatre: revealing the north-eastern gate.

1999
the Roman vicus from the eastern part of "Pomet"; building LM 1 S
(the temple of Jupiter Optimus Maximus Dolichenus) (D. Tamba,
N. Gudea);
the Roman city: the south-eastern plateaus of "Pomet": the O) sector
(Al. V. Matei);
the Roman city: the amphitheatre; investigation on the exterior side
of the building; preservation-restoration activities (I. Bajusz).

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

262

2000
the Roman vicus from the eastem slopes of "Pomet"; building LM 1
S (the temple of Jupiter Optimus Maximus Dolichenus) (D. Tamba,
N. Gudea);
the Roman city: south-eastem slopes of "Pomet"; the O) sector (Al.
V. Matei);
the Roman city: the amphitheatre; investigation outside the building
(I. Bajusz).

2001
the Roman vicus from the eastem slopes of "Pomet": building LM 3
(D. Tamba, N. Gudea)
the Roman city; the south-eastem plateaus of "Pomet"; preservation
activities (Al. V. Matei).

2002
the Roman vicus from the eastem slopes of"Pomet": building LM. 3
(D. Tamba, N. Gudea);
the Roman city: the amphitheatre; investigations on the exterior of
the building (I. Bajusz);
elementary preservation ofbuilding LM. 3 (D. Tamba).
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