Expoziţie naţională:

MARELE C ENTRU CERAM IC ROMAN DE LA
M ICĂSASA
(îndeletniciri - arte - credinţe)

La Muzeul Ţării Făgăra�ului în 1 4 iunie 1 996 s-a vernisat expoziţia
naţională de ceramică romană: "Marele centru ceramic roman de la
Micăsasa". Expoziţia a putut fi vizitată între 1 5 iunie - 20 iulie 1 996.
Comuna Micăsasa este situată în jud. Sibiu, între Blaj �i Copşa Mică
(mai aproape de Cop�a Mică). Nu se cunoa�te până în prez:ent numele antic
al localităţii.
Începând din 1 976 s-au efectuat aici de către arheologul dr. Ioan
Mitrofan de la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj Napoca
cercetări arheologice care au dus la descoperirea celei mai mari a�ezări
romane din partea răsăriteană a provinciei Dacia. Această a�ezare a fost
întemeiată de către coloni�tii romani �i se întinde pe o suprafaţă de aprox.
20 ha, fiind până în prezent cercetată doar parţial (aprox. 26 ari). Printre
altele s-au descoperit 26 cuptoare pentru ars ceramică şi în jur de 400 d e
� pentru confecţionat vasele de "lux terra sigillata" precum �i alte
ustensile pentru olărie (unelte unicat).
Descoperirea în Dacia romană a unui număr foarte mare de tipare
pentu "terra sigillata" dovede�te că aceste vase de lux s-au produs în
interiorul provinciei Dacia �i nu proveneau numai din import.
Interesantă este �i o inscripţie votivă "DEUS SAROMAN DUS", ce
aminte�te numele unui zeu, necunoscut până acum în lumea romană. S-au
mai găsit şi două gropi cu vase rebutate (peste 1 000 de bucăţi), multe vase
torsionate întregi �i �ase roţi de olar.
Pe baza materialului arheologic s-au putut constata �i principalele
îndeletniciri ale populaţiei colonizatoare dar şi ale autohtonilor daci:
agricultura, creşterea vitelor, vânătoarea, pescuitul, iar dintre me�te�uguri,
bineînţeles, olăritul.
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Un alt aspect demn de remarcat este că, prin descoperirea în a�ezarea
de la Micăsasa a unor obiecte ceramice ce poartă pe ele unele simboluri
cre�tine, se demonstrează că acest cult - cre�tinismul - s-a răspândit în
Dacia cu mult mai devreme decât se �tia până acum, respectiv în sec. 11-111
d.H., în plină administraţie romană.
Această întinsă a�ezare, situată pe drumul imperial ce ducea la
Apulum, a existat pe toată durata stăpânirii romane în Dacia, fiind datată
în secolele 11-111 d.H., descoperirile făcându-se într-un strat de cultură
nederanjat.
Prin amploarea sa, a�ezarea romană de la Micăsasa poate fi comparată
cu marile centre similare din vestul Imperiului roman.
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