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Mausoleul din Sarmizegetusa a fost desgropat în toan-na anului
1934, la Est de zidurile oraşului, la cca. 620 m. dela colţul de NE
al cetăţii, pe proprietatea săteanului Ioan Trâmbiţon, pe „Dealul
lui Balint", la locul numit „La groapă" (vezi planul).
De formă rotundă, el face parte din tipul mausoleelor tumulare,
având diametrul de 21 m.
Inafară de terenul care în locul unde s'a descoperit mausoleul
era puţin mai ridicat decât împrejurimile, nimic nu trăda existenţa,
acolo, a unui ~onument funerar atât de interesant şi impunător ca
acesta.
Din literatura arheologică .se ştia că o necropolă a vechii aşe
zări romane se afla la Est de zidurile oraşului (pe terenurile din
jurul mausoleului), alături de drumul care ducea dela Sarmizegetusa
spre valea Streiului, în jos, către MureŞ, iar alta se găsia în marginea de Vest a localităţii actuale, alături de drumul ce conducea
dela Sarmizegetusa spre trecătoarea Porţile de Fier Transilvane 1 ).
Din aceste locuri au ieşit la iveală, în cursul timpului, mai multe
morminte şi alte monumente cu caracter funerar.
') Ackner, Reise nach Varhely in antiqu. Hinsicht, 11. pag. 231; Teglas G; Hunyadvarmegye torte.nete, I. pag. 85; Goos C„ Chronik der archaeologischen Funde Siebenbiirgens pag. 319; Kirâly P„ Vipia Trajana Augusta, pag. 151; Neigcbaur, Dacien, pag 18;
Oaicoviciu C„ Fouilles et Recherches a Sarmizegetusa, în Dacia, I. pag. 233 şi planul
dela pag. 263.
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ln terenurile ce se află în jurul mausoleului de asemenea au
fost desgropate, de noi, odată cu mausoleul, câteva morminte').
Aceste descoperiri recente, cât şi cele întâmplătoare din trecut,
arată, fără niciun motiv real de îndoială, existenţa, în partea de Est
a Sarmizegetusei romane, a unui vast câmp de înmormântare, ce
se întindea pe o suprafaţă pe care vom căuta ca prin cercetări
viitoare să o . precizăm mai de aproape.
Chiar pe locul mausoleului, pe care îl studiem aci, a fost aflat,
acum vreo 65 de ani (v. mai jos), după cum am putut constata
din mărturiile ţăranului, un monument funerar cu inscripţie, foarte
impozant, acum păstrat în parcul castelului Fay din comuna Nalaţ
Vad (fig. nr. 11). De acest monument, extrem de important pentru
datarea şi studierea mai amănunţită a mausoleului, ne vom ocupa
în altă parte a acestei dări de seamă.
Mânaţi de aceste indicii, cât şi de dorinţa de a fixa cât mai
exact locul necropolei antice şi în general pentru a cunoa~te cât
mli mult din topografia Ulpiei Traiane, am executat, pe locul necropolei, în toamna anului 1934, câteva sondagii de încercare, al căror
rezultat a fost descoperirea unui mausJleu foarte important, atât pentru
forma arhitectonică, pentru datele pe care ni-le pune la dispoziţie,
pentru luxul şi particularităţiile pe care le prezintă faţă de alte monumente funerare, similare, din Dacia, cât şi pentru bogăţia materialului pe care l-a dat la iveală.
Constructia. Forma mausoleului este cea a unui cerc cu diametrul de 21 ' m. Cercul este alcătuit din iid de piatră (fig. nr. 1,
2 şi planul).
Cea mai mare înălţime a zidului actual este de cca. 1 m. dela
suprafaţa antică a terenului, iar dela temelie de cca. 2·20 m.
') Astfel, dela mausoleu la cca. 100 m. NE, au fost desgropate două sarcofage din
distruse în parte, aşezate, paralel, unul lângă altul. Pe fundul acestora au fost
aflate resturi din schelete, cioburi din lut ars şi câte o monetă imperială din bronz foarte
tocite şi imposibil de determinat mai de aproape. La fel, dela mausoleu spre Vest, spre
oraşul antic, am descoperit un mormânt, de copil, din cărămidă şi resturi însemnate de
sarcofage din piatră de var.
piatră,
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Zidul este format, jos, dintr'o substrucţie foarte puternică din piade râu, legată prin mortar. lnălţimea substrucţiei este de 1·20 m., lă-

ţimea de 0'.90 m. ln partea de jos a substrucţiei,
mai puţin regulat, depăşind lăţimea de
m. a

o·go

pietrele au fost aşezate
temeliei propriu zise 1).

') Jn fundul şanţului, ln care urma să fie înălţată temelia, au fost aruncate pietrele pe
suprafaţă mai lată de cum avea să continue temelia mai sus, tocmai pentru a da o
rezistenţă mai bună be1zei pe care trebuea să se înalţe restul zidăriei,

o
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Pe această temelie de 1 m. se ridică construcţia adevărată.
Şi anume, deasupra temeliei urmează un şir de blocuri de piatră
calcaroasă, înalte de 0·30 m., lungi de l '50-1 '80 m., fiind cu
ceva mai înguste decât zidul temeliei pe care zac, dând naştere,
atât în interior ·cât şi în exterior, unui mic soclu de 15 cm.
Deasupra acestui şir de pietre urmează altul, format tot din
blocuri de piatră. Acestea au înălţimea mai mare decât primele
(înalte 0'60 m., lungi 0'90-1 '80 m.). Având însă grosimea mai
mică decât cele din rândul prim, pe care sunt suprapuse, la împreunarea lor se for"mează un al doilea soclu de cca. 1O cm.
Feţele blocurilor nu sunt lucrate în plan drept. Ele sunt uşor
arcuite pentru ca, puse cap la cap, să formeze un cerc închis.

Fig. nr. 2.

Blocurile de piatră nu sunt legate, în sens vertical, prin mcmn
fel de legătură - mortar sau var. Orizontal, ele sunt legate, însă,
două câte două, prin puternice scoabe de fler, prinse în pietre cu
plumb topit.
Execuţia diferitelor piefre nu este dintre cele mai îngrijite.
In exterior, rândul al doilea de pietre este mai frumos lucrat
decât primul sau decât faţa internă, atât a primului cât şi a rân. dului al doilea, ceea ce arată că primele, fiind la suprafaţa terenului,
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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se vedeau şi deci au fost mai frumos lucrate, pe când cele din
rândul de jos, erau, probabil, îngropate în pământ.

Fig, nr. 3.

Zidul mausoleului cu mormântul din interiorul incintei.

La fel, constatarea că feţele interne ale pietrelor care formează
zidul incintei nu au fost cioplite prea îngrijit, arată că ele de asemenea nu se vedeau, fiind acoperite cu pământ, fapt care pledează,
după cum vom vedea, pentru natura tumulară a mausoleului. Aceste
1
observaţii rezultă şi din alte împrejurări pe care le vom arăta ).
Cercetările noastre, îndreptate spre a lămuri şi felul cum se termină, sus, zidul mausoleului, au rămas infructuoase. Niciun fragment
de cornişă sau încheiere a zidului, în partea lui superioară, nu a
fost găsit. Se prea poate ca în această parte superioară zidul să
1 ) Din resturile mărunte de piatră, aflate lângă zidul de lnconjur, cam la lnăltimea
temeliei care corespunde cu nivelul antic al solului, se constată că, cioplirea şi fasonarea
pietrelor, pentru a şe potrivi Io zid, i.'a făcut chiar la fata locului.
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se fi terminat prin blocuri de încheiere, în formă de şea, din marmoră, care au fost luate de locuitori şi întrebuinţate ca material
de construcţie şi var.

Fig. nr. 4,

A

Pământ

•

Sectfune ln interiorul mauso!eului.

virgin. B Humus antic. C Umplutura mausoleului. D P.llrnânt galben,

E Humus modern.

In ce priveşte interiorul mausoleului, secţiunile făcute ne-au dat
rezultate satisfăcătoare, aşa încât am putut trage unele concluziuni.
Stratificaţia terenului se prezintă în felul următor: peste humusul antic„ negru, cu resturi de cioplitură de piatră, rezultate din
lucrările de ridicare a zidului, urmează un strat gros de umplutură
de pământ galben. Aceasta este umplutura mausoleului. ln această
umplutură de pământ galben îşi aveau locul mormintele-sarcofage
adăpostite în mausoleu. Din ele nu s'a mai găsit niciunul, doar o
mulţime de oase împrăştiate şi urmele scormoniturilor prin care au
fost scoase aceste sarcofage. Partea superioară e formată din humusul de cultură actuală. (fig. nr. 4).
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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Această stratificaţie,

mai mult decât clară, pe întreaga secţiune
ne-a permis să vedem limpede înfăţişarea internă şi caracterul tumular al mausoleului 1 ).
ln partea de Est a zidului circular, în interior, avem un bazament din piatră care face corp comun cu restul zidului. Are forma
executată,

Fig, nr. 5.

Soclul monumentului

funerar~dela

nr. 11.

patrulateră,

cu laturile de 2·50 m., X 1·70 m., două câte două din
laturi fiind egale. Făcut din blocuri mari de piatră, acest soclu este
contimporan cu zidul incintei, având aceeaşi temelie comună (fig. nr. 5).
Rostul lui a fost acela de-a servi ca suport monumentului funerar
despre care am făcut menţiune mai sus. Soclul, de sigur din marmoră, a fost ridicat şi el, probabil, odată cu transportarea monumentului funerar.
ln partea opusă soclului, din marginea de Vest a zidului mausoleului, se desprinde un zid care, făcând un mic cot, ca.de perpendicular pe zidul mausoleului. Zidul duce paralel cu drumul mo') Forma tumulară se observa de altfel şi înainte de săpături. Doar în mijlocul
mausoleului terenul prezenta o mică depresiune rezultată din săpăturile anterioare, făcute
pentru scoaterea mormintelor (vezi planul).
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dern şi cu presupusul drum antic ce trecea, pe aici, spre Vest.
Zidul a fost urmărit pe distanţa de 70 m. El nu poate fi decât un
gard de piatră, un zid de împrejmuire al cimitirului, căci în interiorul lui s'au aflat mai multe urme de sarcofage, precum şi un mic
mormânt de copil, construit din piatră şi cărămidă 1) (fig. nr. 6).
Dela mormântul de copil spre Sud, în apropierea lui, s'a aflat
o monetă dela Septimius Seve rus Pertinax ( 193-211) şi alta dela
'

Fig. nr. 6.

Mormântul unui copil.

Antoninus Pius, (138-161), ambele din bronz, precum şi câteva
fragmente de ulcioraşe, -din lut ars, analoage cu cele aflate în mor.mântui din ·interiorul mausoleului.
Zidul de împrejmuire. al cimitirului are, la distanţa de 21 m.
Vest de mausoleu, o îngroşare cu 0·10 m„ mai mult decât restul
zidului pe o lungime de 2·50 m. Pe această secţiune îngroşată se
1 ) Acest mormânt, săpat la distanţa de 29 m. dela mausoleu spre Vest, lângă
zidul amintit, era orientat cu axa principală E-V, Era făcut în exterior din piatră de
râu, iar ln interior cele două laturi mai lungi erau căptuşite cu câte două cărămizi (lungimea cărămizilor era lungimea mormântului, iar lăţimea lor adâncimea lui). La cele două
capek era clădit din piatră. Capacul era format dintr'o cărămidă analoagă cu cele două
precedente. ln interiorul acestui cosciug au fost aflate câteva oase de copil. Adândmea
m"rmântului sub pământ, dela nivelul actual al terenului, a fost de 0'!'10 m. Dimensiunile
mormântului în interior: lung 0·56 m, adânc 0'30 m., lat 0·20 m. Dimenşiuoile unei cără
JDi;i;i: 0'5f:i m. X 0·30 m. X 0·7 m-
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afla un strat de mortar gros de 3-4 cm. Credem că a fost soclul
unui monument funerar, ca şi soclul dela mausoleu sau poate că
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în acest loc, unde am aflat
era o intrare.

şi

un fragment dintr'un fus de
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Acolo unde zidul de împrejmuire al cimitirului se leagă de zidul
mausoleului, cu care nu face corp comun, se află o substrucţie puternică din piatră de râu, de lungimea şi lăţimea potrivită pentru
a presupune că aci se afla intrarea în mausoleu. Tot în acest loc
s'a desgropat şi un fragment destul de înalt dintr' un. fus de coloană.

Mormântul. In interiorul mausoleului, la

distanţa

de 0'80 m.
de marginea interioară (de Vest) a zidului, la adâncimea de 1·20 m.
dela nivelul actual 21 terenului, a fost desgropat un mormânt, orientat
cu axa principală în direcţia N-S, cadavrul fiind aşezat cu capul
spre Nord 1) (fig. nr. 3 şi 7).
Cutia sicriului e clădită din cărămidă romană obişnuită. Pereţii
celor patru laturi ale sarcofagului sunt făcuţi din şase rânduri de
1
cărămizi (41 cmX28 cmX5 /2 cm.), suprapuse de-a latul în formă
de zid, foarte bine legate între ele cu un strat de lut galben cleios
gros de 2-3 cm., iar fundul e alcătuit din opt cărămizi aşezate
pe două rânduri.
Capacul, cioplit dintr'o tablă de marmoră, are forma acoperişului de casă, cu fronton triunghiular, cu creasta foarte puţin ridicată. Acest capac, aşezat pe un strat de lut galben, închidea
aproape ermetic mormântul.
Dimensiunile sicriului.
ln exterior: lung 2·20 m., lat 1·t5m., adânc 0·44 m.
ln interior: lung l '64 m., lat 0.59 m., adânc 0.38 m.
Grosimea pereţilor este de 0·28 m.
Dimensiunile capacului: lung 2·58 m., lat 0·45 m., X 0·45=0·90 m.
lnălţimea frontonului e de o· 15 m.
') Mormântul se

află re~onstjtuit

in Muzeul .sarmizegetusa•,
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După

urmele de lemn, rămase pe cele douăzeci de cuie de
fier, aflate în interiorul mormântului, s'a putut constata că cel mort
n'a fost aşezat direct în mormântul de cărămidă, ci mai înainte a
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fost pus într'un sicriu de lemn
în mormântul propriu zis.

şi împreună

cu acesta a fost
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Ridicând capacul cu multă grije, s'a putut constata integritatea
mormântului. Nu fusese jefuit. Doar obiectele din el erau puţin răs
colite din cauza apei infiltrate în pământ, care a pătruns printre
cărămizile dela fundul sarcofagului şi în interiorul acestuia. Din
această cauză, obiectele erau pline cu noroiu, vasele cu apă în
interior, iar scheletul aproape în întregime distrus.
Obiectele din interior (al căror inventar îl dăm mai jos), nu
au rămas exact pe locul lor original, ele fiind mişcate pe de o parte

Fig, r.r. 9.

Vase din lut ars.

de apă, pe de altă parte, greutatea pereţilor laterali ai cutiei sarcofagului apăsând pc marginea cărămizilor care formau fundul,
acestea s'au ridicat în sus, în partea din mijloc, dislocând puţin
abjectele şi vasele din locul în care fuseseră aşezate iniţial.

Inventarul obiectelor mormântului (fig. nr. 8

şi

9).

1. Una monetă imperială de bronz, prost conservată din cauza
umezelii:
Av) IMP NERVA TRAIAN AUG GERM P M. Capul împăra
tului, cu lauri, spre dreapta.
Rv) Indescifrabil, foarte tocit.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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2. Una brăţară de bronz, ruptă în două bucăţi. E formată din
două fire răsucite. La locul de împreunare a celor două capete e
mai groasă.
3. Un inel de fier, cu urma locului unde era, probabil, o gemă.
4. Trei ulcioai:e de lut ars, de culoare roşie, aflate două la
cap şi unul la picioare. Toate trei au aceeaşi formă, având o singură toartă {fig. nr., 9 A, B şi C).
5. Şase bucăţi vase de sticlă, în parte sparte. Dintre acestea
şase, două au fost aflate la capul mortului, iar patru la picioare.
6. Bulgări mici de vopsea roz, în cantitate destul de mare,
găsite lângă cap. Original probabil că vopseaua era pusă într'o cutiuţă de lemn.
7. Fragmentele unui ac, de os, foarte subţire.
8. Firicele foarte discrete. dintr'un obiect poleit cu aur.
9. Fragmente dintr'un obiect din fier cu totul deteriorat.
1O. Douăzeci bucăţi cuie de fier, aflate la cele două extremităţi ale mormântului, cu urme de lemn pe ele.
După

natura obiectelor, înşirate mai sus, se vede că mormântul
a aparţinut unei femei.
La exteriorul sarcofagului, cam la o·so m. depărtare de cap,
s'a aflat o lucernă, tip obişnuit, de lut ars, pe fund cu stampila:
STROBILIS {fig. nr. 1O A).
Imediat lângă cutia sarcofagului, la picioare, au fost aflate
două vase, de sticlă, sparte.
Tot înafara mormântului, la o·so m., dela picioare, s'a aflat
o oală de culoare neagră plină cu cărbune. ln regiunea centrală,
vasul e împodobit cu linii paralele incizate {fig. nr. 10 B).
jos, sub fundul sarcofagului, am găsit câteva fragmente dintr'un vas roşu şi o cantitate destul de mare, cam 1/2 litru, de cenuşe
aflată într'un singur loc.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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ln interiorul zidului circular, înafară de mormântul şi obiectele
descrise mai sus, au mai fost aflate: trei monete imperiale de bronz
atât de tocite, încât nu au putut fi determinate, fragmentele unei
amfore, un vas de lut ars, de culoare gălbuie, {fig. nr. 9 D) de
forma şi cu inciziunile circulare paralele, analog cu vasul negru,
amintit mai sus, aflat la picioarele mortului, două bucăţi olane, câteva
fragmente de vase de lut ars, etc.

Fig. nr. 10.

Obiecte aflate la mausoleu,

La exteriorul zidului, la presupusa intrare, s'au aflat un obiect
din bronz (un tutulus) (fig. nr. 10 C) şi un fragment de coloană
din piatră de nisip.

***

Pe baza celor arătate până acum, se foate fixa înfăţişarea g~
nerală a acestei construcţii funerare (vezi planul).
Mausoleul dela Sarmizegetusa este o construcţie circulară, cu
zidul format din blocuri mari de piatră din care, pe o porţiune mică,
se mai păstrează încă două rânduri suprapuse.
Zidul nu era cu mult mai înalt de cum e acum. judecând după
îngustimea zidului şi în general după felul construcţiei, acesta nici
nu putea continua prea mult în sus. Peste cele două rânduri de
piatră desgropate, va mai fi fost încă unul, cel mult două rânduri,
socotind şi rândul de încheiere.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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Din secţiunile trase în interior, s'a putut vedea că nivelul antic
al solului se afla cam la înălţimea temeliei. De aci în sus, interiorul

Fig. nr. li.

Monumentul funerar al lui Aurelius Tertius.

a fost umplut cu pământ până cam în dreptul părţii S!..tperioare a·
rândului al doilea de blocuri, dându-i o formă tumulară moderată.
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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Mausoleul nu era acoperit, doar zidul incintei, lângă care ani
aflat mai multe ţigle, a fost acoperit. Mai probabil însă, ca aceste
ţigle să fie în legătură cu intrarea. Acesta e singurul loc unde am
constatat prezenţa ţiglelor.
Desigur că mausoleul dela Sarmizegetusa, de dimensiuni destul
de mari, n'a avut rostul să adăpostească în interiorul lui singurul

Fig. nr. 12,

Con de pin. Partea de sus a monumentului dela nr. 11,

mormânt pe care l-am aflat intact. Avem urme evidente că au
existat şi alte morminte-sarcofage care au fost scoase în cursul
timpului de diferiţi proprietari ai terenului. Urmele săpăturilor şi
ale locurilor de unde au fost scoase sarcofagele distruse, au putut fi
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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observate foarte clar în . secţiunile executate în interior şi trecute
chiar în profil 1).
Cui îi aparţinea acest mausoleu şi de când datează el ? Răs
punsul la aceste întrebări ni-l dă monumentul funerar găsit în locul unde se află soclul, azi în proprietatea familiei Fay din Nalaţ
(fig. nr. 11).
lnălţimea monumentului e de 2 m., cu conul de pin, (fig. nr. 12)
pe care îl avea în vârf şi care a fost transportat deasemenea la
curtea din Nalaţ, e de 2·so m. Lat, la capete, de 1·1 s m., la mijloc,
de o·s5 m.; gros, de 0·77 m. Câmpul inscripţiei din faţă: înalt de
1·13 m.; lat de 0·55 m. Inălţimea literelor: 6 cm. Materialul din
care e făcut e marmora de Bucova. La cele două extremităţi are
profilaturi frumoase. Monumentul e foarte impunător. E scris pe
trei feţe. Textul inscripţiei e acelaş pe fiecare faţă. Se deosebeşte
numai în ce priveşte abreviaţiile care pe feţele laterale, mai înguste,
sunt mai multe.
Inscripţia

nu e necunoscută. ln C. I. L. III 6269 se publică,
după Protop. Ianza ( Archiviu pt. fii. şi istorie, XXXVI, 5 Iulie
1870, p. 720), textul de pe o lature îngustă (b sau c), iar sub
nr. 7981 se dă, după Goos ( Archiv d. Verein f. Sieb. Landesk.
XI. p. 106), textul de pe faţa monumentului (a). Goos, I. c., a
observat că inscripţia se află repetată şi pe ambele laturi înguste.
Desigur, monumentul, descoperit abia, se găsea încă, în parte, în
pământ. Astfel se explică de ce Ianza îl declară „sicriu" (arca),
iar Goos, corect, ara. Că e vorba de monumentul nostru se poate
vedea clar din descrierea şi dimensiunile date de Goos (!. c.), care
dă înălţimea monumentului de 6' 5" ( =2 m. şi 26 mm.), iar baza
de 3' 9" (=1 ·18 m.) pe 3' 4" (=1 ·05 rn.). Goos ştie şi de
•) Urmele unui astfel de mormânt au fost constatate, cu multă precizie, în fata bazomcntului cu monumentul funerar scris. Oasele, resturile de vase, cărămizile, etc., descoperite ln interiorul incintei, rezultă şi ele tot din mormintele distruse şi jefuite.
2
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conul de pin, înalt de vreo 2' (=63 cm,) pe care,
văzuse, fiind pierdut.
Textul

însă

nu-l mai

inscripţiei:

b.
a.
(= C. I. L. III. 6269) ( = C. I. L. III. 7981)
D. M
D. M
Q. AVRELIO. Q. F Q. AVRELIO. Q. F
PAP. TERTIO
PAP. TERTIO
DEC. ET. FLAM
DEC .. ET. FLAMIN
COL. SARM
COL. SARM
Q. AVRELIVS
Q. AVRELIVS
SATVRNINUS
SATVRNIN
AVO.COL
AVO. COL
ET. PROSHOD
ET. PROSHODVS
ET. LOOISM
ET. LOOISMVS
LIB. ET. H
LIB. ET. HERED
FC
FC

c.
( = C. I. L. III. 6269)
D. M
Q. AVRELIO. Q. F
PAP. TERTIO
DEC. ET. FLAM
COL. SARM
Q. AURELIVS
SATVRNIN
AVO. COL
ET. PROSHOD
ET. LOOISM
LIB. ET. H
FC

Aşa

dar această inscripţie, pusă la mausoleu, pe un bazament
solid, la locul cel mai de frunte, scrisă pe trei feţe, ca să se vadă
din oricare parte s'ar fi apropiat cineva de ea, arată că mausoleul
aparţinea familiei lui Q. Aurelius Tertius, decurio et /famen coloniae Sarmizegetusae.
O altă inscripţie, aflată mai de mult la Sarmizegetusa, publicată
în C. /. l. III 1448 1), ridicată de acelaş Q. Aurelius Tertius, datată,
din anul 142, arată că acest personagiu marcant al localităţii a
trăit pe la mijlocul secolului al II-iea d. Chr. Tot în apropierea
acestui an, poate cu vreun deceniu - două mai târziu, a fost
ridicat şi mausoleul nostru atât de frumos şi de pretenţios pentru
arhitectur~ funerară provincială.
') C. I. L. III. 1448
irnp. caesari /divi Hadriani fii /DIVI. TRaiani parth/ NEp. DIVJ NERVAE/ /PRON. T.
AEL HADriano/ ANTONINO. AVG /PIO. PONT. MA,\. TR./ POT.
cos.rn. P. P.
/Q. AVl<ELIVS. Q. F./ TERTIVS. PAP. SARM /DEC. COL OB. HONOR./ FLAMONI. ET.
HS. LXXX. /N. A.U. ANNONAM./ DEDIT /L. D. D. D./

v.
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Mausoleul dela Sarmizegetusa este o nouă dovadă a bunei stări
materiale şi a luxului pe care locuitorii capitalei Daciei romane şi-l
permiteau. El este, totodată, şi o nouă contribuţie la topografia localităţii şi o şi mai însemnată descoperire arheologică, importantă
atât pentru forma arhitectonică a mausoleului cât şi pentru valoarea
arheologică a obiectelor ce le cuprindea mormântul. Ne rezervăm
dreptul de a reveni şi asupra uneia şi a alteia din aceste două
chestiuni. Deocamdată ne mulţumim să dăm, pe scurt, această
dare de seamă.

DAS MAUSOLEUM DER AURELIER VON SARMIZEGETUSA
-

KURZE BESCHREIBUNO -

Das Mausoleum von Sarmizegetusa wurde im Herbst 1934, im Osten
der Staatsmauern, cca. 620 m. ostlich der nord-ostlichen Ecke der Festung,
ausgegraben (siehe Plan).
Von rundlicher Form, gehort es dem Typus der tumularischen Mausoleen,
indem es einen Durchmesser von 21 m. aufweist.
Aus der archeologischen Literatur wusste man, dass die Nekropolis
der Alten romischen Niederlassung, sich im Osten der Staatsmauer erstreckte,
auf dem Platze der das Mausoleum umgibt, neben der romischen Strasse die
von Sarmizegetusa zum Streitale hinunter nach dem Mureş fiihrte, eine andere
aber sich am Westrande des jetztigen Dorfes befand, neben der Strasse welche
von Sarmizegetusa nach dem siebenbiirgischen Eisernen Tor-Pass fiihrte.
An diesen Orten, sind wăhrend der Zeit, mehrere Grăber und andere
Grabdenkmăler, erschienen.
Diese neuzeitlichen Entdeckungen, sowohl auch die (zufălligen) aus der
Vergangenheit, beweisen, ohne jeglichen Grund eines Zweifels, im tlstlichen
Teii des romischen Sarmize{!etusa, die Existenz eines ausgebreiteten Grăber
feldes, welches sich liber eine Oberflăche verbreitete, die wir durch unsere
năchsten Forschungen zu bestimmen trachten werden.
ln Folge dieser Entdeckungen, sowohl vom Wunsche geleitet mit noch
i.:rosserer Bestimmtheit den Platz der anticken Nekropolis zu finden, wie auch
2•
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im allgemeinen mOglich viei von der Topographie Ulpia Traianas kennen
zu lernen, haben wir, am Platze der Nekropolis einige Versuchsgrabungen
unternommen, deren Ergebnis die Entdeckunge ines Mausoleums war, von
grosser Wichtigkeit sowohl wegen der architektonischen Form, wegen den
Daten die es uns zur Verfiigung stellt, wegen dem Luxus und den Eigentlimlichkeiten die es anderen ăhnlichen Denckmălern aus Dacien gegenilber
stellen kann, wie auch wegen des Reichtums des arheologischen Materials,
welches es zu Tage gefOrdert hat.
Die Form des Mausoleums ist diejenige eines Kreises mit einem
Durchmesser von 21 m. Der Kreis besteht aus einer Mauer von Steinen. Die
Grundlage der Mauer ist aus Kieselsteinen. Die HOhe der Grundlage ist
1·20 m. (Abb. 1 u. 2).
Auf dieser Grundlage erhebt sich der eigentliche Bau, und zwar: liber
der Grundlage folgt eine Reihe von Sandsteinblocken (0"30 m. hoch, 1·so-1 ·so
m. Jang), etwas enger als die Mauer der Grundlage, bilden sie sowohl von
innen als auch von aussen einen kleinen Sockel.
Ober dieser Reihe von Steinen folgt eine andere, în grosserer Hohe als
die ersten. lndem sie aber eine geringere Dicke ~ben als diejenigen der ersten
Reihe, auf welche sie gelagert sind, bildet sich beim Zusammenschliessen, ein
2-ter Sockel.
Die Flăchen der Steinblocken sind leicht gebogen, und zwar so, dass
sie, nebeneinander gestellt, einen geschlossenen Kreis darstellen. Die Steinblocke sind wagerecht verbunden, zu je zwei, durch starke Eisenzangen welche
mit geschmolzenem Blei în Stein geschmiedet worden sind.
An der Aussenseite ist die zweite Steinreihe schOner ausgearbeitet als
die erste oder als die lnnenflăche sowohl der ersten als auch der zweiten
Reihe, was beweist, dass die ersten an der Oberflăche des Gelăndes sichtbar
waren und folglich schOner gestaltet wurden, wăhrend diejenigen- der unteren
Reihen warscheinlich in der Erde eingegraben waren.
Auch die Wahrnehmung, dass die lnnenflăche der Bausteine welche die
Mauer bilden nicht mit sehr grosser Sorgfalt gemeisselt wurden, beweist, dass
sie gleichfalls nicht zur Sicht kammen, da sie mit Erde bedeckt waren, eine
Tatsache die, wie wir es noch sehen werden, filr die tumularische Beschaffenheit des Mausoleums spricht.
Was das lnnere des Mausoleums anbetrifft, haben uns die ausgefilhrten
Schnitte zufriedenstellende Ergebnisse gezeitigt, so dass wir einige Schlilsse
ziehen konnten.
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Die Schichtenbildung des Gelăndes stellt sich im Wandprofil wie folgt
dar: antiker Humus mit Steinsplitter aus den Arbeiten der Errichtung der
Mauer hervorgegangen; es folgt eine dicke Schichte mit Erde gefiillt. ln
dieser Erdenfiille lagerten die Sărge. Der obere Teii ist aus Humus aktueller
Kultur gebildet (Abb. 4).
Diese, auf dem ganzen bearbeiteten Schnitte, mehr als klare Schichtenbildung, hat uns deutlich die innere Zusammensetzung und dent umularischen
Character des Mausoleums zu sehen ermoglicht. Die tumularische Form war
im iibrigen auch vor den Ausgrabungen leicht zu erkennen.
•
An der Ostfront der inneren Kreismauer gibt es eine Grundlage aus
Stein, welche mit dem Rest der Mauer zusammengehort (Abb. 5). Ihr Zweck
war als Unterlage des Grabmahles liber welches wir noch zu sprechen kommen,
zu dienen.
Am gegeniiberliegenden Teii des Sockels, vom Westrande der Mauso:.
leummauer, entspringt eine Mauer, welche, eine kleine Biegung ausfiihrend,
senkrecht auf das Mausoleum fălit. Die Mauer fiihrt nach Westen parallel mit
der modernen Strasse und mit der vermutlichen antiken Strasse die hier vorbeifiihrte. Diese Mauer ist die Umzăunungsmauer der Nekropolis.
Dort wo die Umzăunungmauer des Friedhofes sich an der Mausoleumsmauer, mit welcher sie nicht ein Ganzes ausmacht, anschliesst, befindet sich
ein fester Grundbau aus Stein, von richtiger Breite und Lănge um zu vermuten, dass hier der Eingang des Mausoleums gewesen ist. An dieser Stelle
wurde auch ein genug hohes Bruchstiick einer Seule vorgefunden.
Im Innern des Mausoleums vurde das Grab eines Mădchens entdeckt,
welches mit seiner Hauptaxe nach N-S gerichtet war (Abb. 3 u. 7). Der
Deckel des Grabes war aus Ziegelsteinen. Das Grab war nicht geschăndet
vorgefunden worden. In seinem Innern fanden wir: schwache Spuren eines
Skelettes, eine bronzene Mlinze des Kaisers Traian, ein Armring aus Bronze,
ein schadhafter Ring, 3 kleine Gefăsse aus gebranntem Ton, 6 Gefăsse aus
Glas, Bruchstilcke von rosa Lackfarben und 10 Stiick Eisennăgel mit Holzspuren an ihnen, da die Tote, bevor sie ins Grab kam, in einem Holzsarg
beigesetzt wurde (Abb. 8).
An der Aussenseite des Sarges, cca. o·so m. Entfernung vom Kopfe,
wurde eine Tonlampe von gewohnlichem Typus, am Grunde mit der Stempelaufschrift: STROBILIS, vorgefunden (Abb. 10 A).
Unmittelbar neben der Sargschachtel, bei den FUssen, wurden zwei
icrschlagene Oleţsgefăsse gefunden,
www.mcdr.ro / www.cimec.ro
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Ebenfalls ausserhalb des Grabes, bei o·so m. Abstand von den Fiissen,
hat man einen Topf von schwarzer Farbe, voller Kohle, vorgefunden
{Abb. 9 E).
Unter der Grundlage des Sarges, konnte man einige Bruchstiike eines
roten Gefăsses vorfinden und eine ziemlich grosse Menge Asche, cca. 1 /a Kg.,
an einer einzigen Stelle.
Im Innern des Mausoleums, ausser dem zuvor beschriebenen Grabe und
aller ausgegrabenen Gegenstănde wurden noch vorgefunden: drei kaiserliche
Milnzen aus Bronze in so schlechtem Zustande, dass sie nicht năher bestimmt
werden konnten, die Bruchstiicke einer Amphora, ein aus Ton gebranntes
Gef ăss von gelblicher Fărbung, ăhnlich dem schwarzen, beim Fusse des Grabes
vorgefundenen Gefăsses, einige Bruchstiicke von Gef ăssern aus gebranntem
Ton, etc. {Abb. 9 D.)

***
Gemăss dem bis hier beschriebenen Tatsachenmaterials, kann man · das
allgemeine Aussehen dieses Grabbaues feststellen.
Das Sarmizegetuser Mausoleum ist ein rundlicher Bau mit einer aus
grossen Steinbrncken gebildeten Mauer von welcher sich, auf einer kleinen
Strecke, noch zwei aufeinanderlagernde Reihen erhalten haben.
Die Mauer war nicht um viei hoher als sie jetzt ist. Nach der Enge
der Mauer und im allgemeinen nach der Art des Baues, urteilend, konnte
diese Mauer nicht zu hoch sein. Ober den beiden ausgegrabenen Steinreihen,
konnten, noch eine, hochstens zwei gewesen sein.
Aus den im lnnern durchgefiihrten Schnitten konnte man erkennen,
dass die antike Oberflăche sich beileufig auf der Hohe der Grundlage befand.
Von da, nach oben zu wurde das lnnere mit Erde gefilllt, beileufig bis zum
Oberteile der zweiten Reihe der Blocke, so dass es eine geringe tumularische
Form erhielt. Das Grabmal war nicht bedeckt, vielleicht nur die Mauern.
Sicher war das Sarmizegetuser Mausoleum, von beachtungswertem Umfang, nicht dazu bestimmt, um das einzige von uns ganz erhaltene vorgefundene Grab, in seinem Innern zu bergen. Wir haben sichtbare Spuren
dass es auch andere Grăber gegeben hat, welche im Laufe der Zeit von den
jeweiligen Besitzern des Grundstiickes ausgehoben wurden.
Die Spuren eines derartigen Grabes wurden mit grosser Genauigkeit,
festgestellt neben dem Socket auf welchem sich das Grabdenkmal (mit lnschrift)
~eş Aurelius Tertius befand (Abb. 11 u. 12)~
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Wem gehorte dieses Mausoleum und aus welchem Zeitalter datiert es?
Die Antwort zu dieser Frage gibt uns die Inschrift des Aurelius Tertius,
welche vor etwa 65 jahren vorgefunden wurde. Orei Flăchen des Monumentes
sind beschrieben. Der Text der lnschrift ist der gleiche filr jede Flăche.

b.

Der Text der Inschrift:
a.

c.

(== C. I. L. 111. 6269) (== C. I. L. III. 7981} (== C. I. L. III. 6269}

D. M

D. M

D. M

Q. AVRELIO. Q. F
PAP. TERTIO
DEC. ET. FLAM
COL. SARM
Q. AVRELIVS
SATVRNIN
AVO. COL
ET. PROSHOD
ET. LOOISM
LIB. ET. H
FC

Q. AVRELIO. Q. F
PAP. TERTIO
DEC. ET. FLAMIN
COL. SARM
Q. AVRELIVS
SATVRNINUS
AVO. COL
ET. PROSHODVS
ET. LOOISMVS
LIB. ET. HERED
FC

Q. AVRELIO. Q. F
PAP. TERTIO
DEC. ET. FLAM
COL. SARM
Q. AURELIVS
SATVRNIN
AVO. COL
ET. PROSHOD
ET. LOHISM
LIB. ET. H
FC

Folglich beweist diese lnschrift, dass das Mausoleum der Familie des
Qu. Aurelius Tertius, decurio et Flamen coloniae Sarmizegetusae, angehorte.
Eine andere lnschrift, von friiherher in Sarmizegetusa vorgefunden
(C. /. L. III. no. 1448}, von demselben Q. Aur. Tertius verfertigt, beweist
dass diese angesehene Personlichkeit Sarmlzetusas, um die. Mitte des II-ten
jahrhunderts n. Chr. (142) lebte. Um dieses jahr herum, vielleicht mit etwa
1-2 jahrzehnten spăter, wurde auch unser Mausoleum errichtet.

C. Daicoviciu -
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