PRINCIPALELE REZULTATE ALE SAPATURILOR
DIN 1975-1977 LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA
ŞI SEMNIFICAŢIA LOR

HADRIAN DAICOVICIU, DORIN ALICU,
ION PISO, CONSTANTIN POP

Descoperiirea sanotuarrului închinat divinităţilor medicinei şi a templului lui Liber Pater1 a avut darul să ,reliefeze mai prregnant importanţa
arheologică a zonei amfiteabrului de la Ulpia 'I1raiiana Sairmizegetusa
(pl. I). Această împrrejuirare a detetrminat concentmarea efortlllrilor noastre
asuprra zonei J"espective în următoarele fa·ei campanii de săpături
(1!!75-1977) 2 • Scopul mmărit a fost dublu: pe de o pauite eliucidarrea unor
prrobleme ştiinţifice (de exemplu verrifioairea existenţei unui templu consacrait zeului sirian Mal1agbel3), pe de aHă pairte crearea unui maire complex arheologic ou evidente rosturi instrructiv-educative. Această direcţie
principală a cercetării a fost completată cu verificări efectuate la zidul
norrdic al oriaşului roman şi la drumul imperial Sairmizegetusa-Aquae.
Cel dintîi obiectliv a fost un maire edificiu situat la nord-est de amfiteatru (fig. 1). Avînd dimensiunile maxime 38,5 X 25,3 m, edificiul este
format din două clădiiri construi.te suiccesiv (pl. II). Cea mai veche, de
formă rectangulară (28,2 X 11,5 m), situată în partea de nord-vest a
edificiului privit în ansamblu, cuprindea 6 încăperi, 2 bazine pentrn apă
rece şi o ·cruirte, intirairea aflîndu-se pe liaturn de est. La inbriaJ"e s-au găsit
două trepte şi un prag de mairmuiră şi cărrămidă, flancat de două postamente în opus incertum, oare susţineau probabil pilaştrii 1aircului porţii.
Este de menţi<mait faptul că încăperrea mai mare din colţul nord-vestic
a fost, La un moment dat (poate numai în faza a II-a), paTdosită cu mozaic.
Clădirr"ea mai nouă aire forrma liteirei L şi cuprinde laturile de sud şi
de est ale clădirii din prima fază. Aceasta suferă acum o modificaire:
în încăp&ea din colţul sud-vestic se construiesc două zidurri orientate
est-vest, între oaire se amenajează un hypocaustum; cu alte cuvin.te, încă
perea a fost, probabil, transformată init.ir-un bazin pentru apă caldă.
Clădfa·ea din fozia a II·a cuprinde, în aripa ei sudkă, 6 încăperi, dintire
caire 3 pirevăZJUte cu instalaţii de hypocaustum (fig. 2), compoirtînd două
praefurnia. Două încăperri (una cu instalaţie de încălziire, alta neîncălzită)
1

1 Vezi H. Daicoviciu, D. Alicu, E. Nemeş, I. Piso, C. Pop, A. Rusu, în Sargetia,
XI-XII, 1974-1975, p. 225-231.
2 La săpături au participat H. Daicoviciu, D. Alicu, I. Piso, C. Pop şi, pentru
puţină vreme, A. Rusu, E. Iaroslavschi şi E. Nemeş. Au mai participat, în fiecare
an, studenţii facultăţii de istorie-filozofie a Universităţii „Babeş-Bolyai• din ClujNapoca, aflaţi în practică.
3 Ideea existenţei unui asemenea templu a fost sugerată de descoperirea în
zonă a unui altar închinat lui Malagbel (CIL III 7956).
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Fig. I. Vedere de ansamblu al scholei gladiatoru,,,,

Fig. 2.
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Porţiune păstrau.

din hypocaustum (schola gladiatorum).
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Fig. 3. Padirnent cu mozaic (schola gladiatot'um).

aveau padiment de mozaic (fig. 3). Pe lart'lllra sudiică a dădi•rii, şi anume
în camera cu mozaic din ,colţul sud-estic se făoea şi inrtiriarea.
Aripa estică a clădirii noi cuprindea două încăperi, un bazin de apă
rece ou rez·ervoir 'anexă, o 0Ulf'te pa\nată ou lespezi nefasonate, sit'l.10tă imediat la est de cmtea dădkii vechi, şi laitirinele sHuiate în capătul nordic
al 'aripii.
Inbregul edificiu (cuprinzînd, deci, clădi1rile din ambele faze) era
mărginit, pe laturile de vest şi de nord de un canal colector.
La o serie de spaţii din edificiu s-.a:u roonstatJat sisteme de sourgere.
Astf.el, din încăperea oentrală a clădirii vechi, o ţeavă dreptrunghiulară
în secţiune dădea diirect în oarualul colector (faptul ,:i,cesta şi absenţa unui
pavaj .air putea sugera că avem de-'8. face nu cu o oameră, ci cu o cmticică
descoperită). Guri de scurgere amenajate în zid au fost descoperite 1a
cele două bazine din clădill'ea veche şi la l~brinele din dădirea nouă. In
sfîrşit, de la postamentul în opus incertum aflat în 1colţrul de nord-vest
al curţii clădirii din faz;a I o ţeavă patriată în secţiune ducea spre bazinul
din pairtea vesrtică, oeea ce justifică presupunerea că pe postamentul amintit se găsea un re~ervor de apă (fig. 4) iair din micul rezervor .aflat în
colţul sud...Jestic în interiorul 0 aicelei1aşi clădi1ri un canal ducea în bazinul
alătiurat (fig. 5).
Din punct de vedere al tehnicii de oonstrucţie, trebuie menţionat
faptul că toate zidurile, exteriooire şi interioore, aiu fost ddioate în opus
incertum. Cărămida a fost folosită ·:ra.ir fie la anumite porţiuni repairate,
fie 1a colţlllrile dinspre hypocaustum ale încăperilor din clădiirea nouă
141
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Fig. 4.

Gură

de scurgere din rezervor în
bazin (sclwla gladiatorum).

Fig. 5. Canal între rezervor şi
mic ( schola gladiatorum).

bazinul

şi la trecerile dintr-o încăpere în alta, fie, în sfirşit, cu scop decorativ.
Pavimentele sînt de mai multe feluri: cocciopesto, cocciopesto cu mo:oaic,
cocciopesto impermeabil (pentn1 bazine), căirămizi, lespezi de piatră (pentru curţi).
Inventarul arheologic al întregului edificiu este extrem de sărac.
Afară de cîteva cioburi de vase nu se mai pot semnala decit o bază de
coloană de marmlllră, un miner de la pisălogul unui morfarium, un antefix4 şi, bineînţeles, mo:oaicurile din C€le două încăperi ale clădiirii noi 5 .
In încăperea din colţul de sud-est, mozaicul, descoperit de O. Floca
cu prilejul unor luoră-ri de ·restaurraire mai vechi, are un desen geometrie
de mau-mură albă pe un fond de şist verde. Mozaicul alb pe fond verde
descopeiriit de noi într-una din încăpeirile cu hypocaustum s-a păstmt
parţial (fig. 3). Bordura prezintă un ornament constînd în lujeri şi frunze
de iederă, aaire porneau, probabil, dinbr-un kantharos, iar chenairul era
format dintr-o bandă din paitrn 1rînduiri de tesserae şi dintr-un motiv
împletit. Din cîmpul propriu-zis al mozaicului s-a păstrat numai un
patrat de tesserae albe (cu latura de 30 cm) în care era înscris un cerc
din tesserae veTZi; acesta La rîndul său, cuprindea două sau trei cetrCUJri
mai mici din tesserae albe. S-au mai descoperit cîteva tesserae din sticlă
albaf»tră, provenind poate de la o emblemă centrală.
Ne rămîne să stabilim destinaţia edificiului şi cronologi.ia lui. Proximitatea amfiiteatirului, existenţa bazinelor şi absenţa unui inventair arheologic relevant ne foc să ne gîndim fie la 1terme rezervate gladiatorilor, fie
chi8Q· la o schola gladiatorum; această din urmă ipoteză s-ar cuveni,
poate, aplicată nu numai la edificiu descris, ci la întregul complex de
clădiri (se mai văd încă urmele a cel puţin două construcţii) sirbuat la
nord şi nord-est de amfiteatru.
Prima fază a edificiului brebuie datată odată cu construiirea amfiteatrului însuşi, cUJrînd după cucerirea romană. Dăirîmăturile găsite sub
lespezile din curtea clădi!Tii noi sugerează o distirugere care ar putea fi
4 D. Alicu, C. Pop, V. Wollmann, The Figurated Monuments /rom Sarmizegetusa.
BAR, Oxford, 1978.
5 Vezi D. Alicu, în SCIV, 28, 1, 1977, p. 111-117.
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PLAN DE ~;,~U4.,TJE
~
1000

PI. I. Plan de

situaţie

a zonei arheologice din apropierea amfiteatrului.

pusa m l·egătUJră cu invazia marcomamca sau sarmatkă din anul 170 e.n.
In faza a JI_,a se repairă strkăcirunile, se construieşte dădi1rea în fonnă
de L, oare înglobează prima clădill"e şi se suprapune peste alte constru.cţii
mai vechi, ale icăiroir formă, dimensiruni şi destinaţie nu se mai pot stabili.
In campania anului 1975 s-a executat o secţiune de 33 X 2 m (Z 1)
tiiansveirsal pe zidul de indntă de pe 1atru.ria nordică a OI"aşului antk. S-a
oonsrtatat cu aoest prilej 1că sistemul defensiv al oapit;alei provinciei
Dacia era format, cel puţin pe iCIJCeastă latUJră, din două şanţuiri de apărare,
un zid din blocuri mari, f.asonaite, şi agger6 (pl. III).
Şanţul exteirioir avea o deschidere de 7 m şi o adîncime maximă de
2,5 m. Dimensiunile coirespondente ale şanţului interior sînt: ciirca 6,50 m
şi 2, 70 m. Berma avea o lăţime de 1 m.
Zidul avea o temelie în opus incertum, lată de 1,65 m. De la nivelul
beirmei în S1LIS, pairementul exterior, vizibil al zidului (0,75 m lăţime) era
constirui.t din blocuri fasonate, în timp ce paramentul interioir (0,80 m
lăţime), sprijinit de agger, era, oa şi temelia, în opus incertum; fireşte,
6 Săpăturile

efectuate de C. Daicoviciu, Dacia, I, 1924, p. 238-242.
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PI. II. Plan schola gladialo„um.

e probabil oa în porţiunea oare se ddioa deasupra aggeruiui, înbregul zid
fi fost construirt din blocuri.
Aggerui iaire o lăţime de 4 m şi se păstrează pe înălţime de 2 m. Via
saguiaris, l.airgă de 3 m, a~ o bază de pietriş şi nisip peste care se aşez.a,
judecind după sbretul compact de arrsmă, un paviment de lemn.
Imediat la nord de şanVW. exterior oo fost surprinse urmele unui
drum lat de 6 m, construit din piatră de lliu şi nisip.
Trebuie oonsemnartă o observaţie nelipsită, oredem, de însemnărbarte
ou priviire 1a cele două şanvun de apărare. UmplutUJria şanţului interior
e formată diillbr-un striat subţire de pămînt negru, gras peste oare se
să
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cetăţii).

- ~

1

6

s

„

suprapun dărrimătUJrile din zidul cetăţii. In schimb, şanvul exterior aivea
la fund un strat gros de mîl brun amestecat ou nisip peste rare s-a aşter
nut un stirat de nisip. Totul 0JI"ată că acest şanţ a fost, într-o anumită
perioadă, plin ou apă. Despre semnificaţi'a acestei deosebiri va fi vorba
ceva mai Urziu.
In anul 1976 au început săpăturile - continuate în 1977 - într-o
zonă sirtuată imediat la nord de zidul omşului şi de drumul modern caire
duce spre Staţiunea de maşini 1agricole. Aid plugul scotea an de an la
.suprafaţă piebre, mortar, fragmente de mairmură, cărămizi etc„ toate
indicind existenva unocr· construcţii pe care luorările aglicele le degradau
treptat. Existau temeiuri să se presupună ,că în zona respectivă s-a:r fi
aflat şi un templu închinat zeului Mal:agbel.
Nu stăruim 1aici asupra desfăşurării săpă1rurilor (trasări de secţiuni
şi deschideri de suprafeţe), mărginindu-ne să înfăţişăm pe scurt rerultatele dobîndHe pînă în prezent.
S-a dovedit că în această zonă există două edificii de cult (pl. IV).
Cel din:tîi are dimensiuni neobişnuit de mari: 46,3 X 34 m. El este un
templu constind dintr-un vestibulum (5 X 3,5 m), un pronaos, un naos
{fig. 6), o cella (10 X 4,3 m) [fig. 7] şi două cubicula (fig. 8). Grosimea
zidurilor sale - t.oiate în opus incertum - V1a1rilază înbre 0,75 şi 1,2 rn.
Templul avea foarte probabil, anumite spaţii descoperite (de exemplu,
porţiunea de sud a naosului). Vestibulul şi, deci, intrarea se aflau pe
latura de sud.
Observaţiile făcute au dus la coI11Cluzia că edificiul a fost refăcut,
pe acelaşi plan, după o distrugere oe poate fi plasată în anul 170 e.n.
Cu prilejul acestei ref.aceri, în rtemplu au fost amenajate o serie înt.Teagă
de oarual,e 'I'U!dimentar construite, ai căror pereţi oonstau din piet'I"e de rîu
şi din firagmente arhitectonice apairţinînd primei falie, nelegate cu mortar.
Este Vlrednic de menţionat faptul ·Că aceste oanal1e, cu o singură excepţie,
n-au fost amenajate în sectomele cu siguranţă lipsi1te de 1acoperriş ale
templului, ci în zonele din jUU'lll cellei, oore prezenrt:au toate condiţiile
(coloane, spaţii cr·elartiv ,resitr:înse) penbru a fi fost a'coperite. Borduna acestor
canale se afla pe nivelul de căkaine sau puţin sub el (fig. 9, 10).

Fig. 6. Porţiune din naosul, pronaosul şi
vestibulul templului consacrat mai multor
divinităţi.
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Fig. 7. Cella templului consacrat mai multor divinităţi.
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PI. IV. Plan de ansamblu al templului lui Silvanus

şi

a unui templu consacrat mai multor
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divinitlţl.
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Fig. 8. Cele
tem~lului

două cubicule din spatele cellei
consacrat mai multor divinităţi.

Fig. 9, 10. Canale din templul consacrat mai multor
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divinităţi.

Canalele nu puteau avea altă u.tilita.te decit aceea a drenării apei.
Faptul că ele n-.au fost amenajate in locuri ou si,gwianţă lipsite de acoperiş
duce la concluzia că nu apa de ploaie, ci pin:zJa freatică era aceea oare
ta:ebuia dTenată 7 . Pe de altă parle amenajarea canalelor abia în faza a
Il-.a de construcţie sugerează că a interveni.it un moment în care pînza
freatică s-.a ddioat; aoest moment ia.ir putea fi eventual, legat de săparea
şanţului cu apă din sistemul defensiv de pe latura de nord a oraşului.
Creşterea nivelului pînzei f reatice nefiind uniformă, canalele sînt mai
nwneroase în partea e&tioă a templu1'ui şi mai puţine în parlea lui de
apus, în timp ce clădi'!'ea. situată mai spre vest nu are nici un canal.
Se poate, deci, afirma că aceste canale au fost amenajate ne pe haz.a
vreunui proiect prestabilit, ci pur şi simplu în funcţie de necesităţi.
Materialul aTheologic mărunt este destul de puţin semnifioativ, ou
excepţia unui fragment de vas ceramic smălţuit împodobit cu imaginea
în relief a Gorgonei Meduza8 (fig. 11) şi a unei balamale de bronz (fig. 12).
In schimb, foarte numeiroase sînt kagmenrbele arhitectonice (coloane sparte,
1

Fig. 11. Perete de vas cu Gorgona Medusa.

Fig. 12. Balama de bronz.
7

8

Idee sugerată de I. Glodariu.
D. Alicu, C. Pop, V. Wollmann, op. cit.
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capiitelucr-i etc.) refolosite la refacerea rternpului sau prăbuşite după ince-ţ,airea existenţei acestuia. In malberialul utili:z;at la Tefaoere exiSltă şi
fragmente de monrumente votive, oare au aV'Ut darrul să lămurească întrucîtw. destinaţia templului.
Astfel, IS-1<1 descoperit o inscripţie fragmentară, închinată lui Hercules
Augoobus 9 (fig. 13) şi run ,fragment de statuie (piciorul stîng) a aceleiaşi
divinităţi1° (fig. 14). De asemenea, s....a găsit un fragment de altair, pwrtînd
litere1e DIAN {de l,a Dianae) şi un cap mutilat de statuie feminină oare
poate fi atribuit zeiţei vînătorii 11 (fig. 15). ln sfîrşirt, alt frragment de
altar pw-tînd literele IV rar putea fi pus pe seama unei dedioaţii către
luno Regina12.
Acesrte descoperiri arrată că temp~ul n-<a fost închinat lui Malagbel,
ci, probabil, mai multor divinităţi din panteonul 1roman. Pentru asemenea
ooncluzie pledează şi postamenrtrul foarte masiv, îngrusrt şi lung, al cellei
El nu este un postament pentiru un singUT altar sau o singUTă statuie,
ci pentru mai multe. Această împrejuTaire sugerează oaraoterul oficial
foa!J'!te pregnant ral templului.
Al doilea edificiu (28 X 12,8 m), aflat La 2,4 m spre vest de primul
(pl. IV), este tot run templu ou două fiaze de cons1Jrucţie, care se suprapiUile însă peste clădiri mai vechi extrem de prost 'conservate şi grre<U
de interpretait.
In prima fază ia tempului, al cărui inoeput nu poate fi stabilit, dar
al cărui &fîrrrşit poate fi legia!t de invazia marcomanică, edificiul 1avea un
plan restangiu1air şi oonsta din două încăperi mari (una poate în iirei nave)
şi dintir-o cella (fig. 16). Dlllpă distrugere, cella a fost lărgită (fig. 17),
iar în porţiunea oare du.cea la prresupusa ini!Jrtare de pe lartruira de sud către
cella s....a. consrtruit un pavaj din lespezi de piatră (fig. 18); faptul că
paviajul este mărginit spre v·est de un zid apairţinînd const:rucţiilor anterioare, însă în ambele fiaze ale 1acestuia, ne-<a dus La ideea celor trei nave
din încăperea sudică.

Fig. 13.

Inscripţie

închinată

lui Hercules Augustus.

9

I. Piso, în AIIA, XI, 1978, p. 279-280.
to D. Alicu, C. Pop, V. Wollmann, op. cit.
11 Ibidem.
12 I. Piso, op. cit„ p. 281.
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Fig. 14. Fragment din statuia
lui Hercules.

Fig. 15. Cap feminin de

marmură,

probabil, al Dia-

nei.

Inventa:rul templului este a'elativ bogat. S-au descoperit fibule databile în secolele II-III, oatm-ame de bronz, opaiţe, ceramică, monede (de
la TraLanus, Antoninus Pius şi Gallienus). Cea mai importantă descoperire
este, fără îndoi-ală, o placă votivă de marmlllfă 13 înfăţişîndu-1 pe zeul
Silvianus însoţit de n:u mai pu.ţin de nouă acolite (Silvanae). Acest ex voto
care precizează probabil şi destinaţia templului, a fost aşezat, după cum
mărturiseşte inscripţia din partea sa inferioară, de Aurelius Valens, decurion al coloniei Sainnizegetusa (fig. 19).
Cercetă•rile din 1976-1977 în zona amfiteatrului au fost completate
cu o secţiune tresa.tă d~ curmezişul drumului imperial Sarmizegetusa Aqu.ae, la ciroa 3 km de oraş, înt!--un loc unde drumul traversează o
cîmpie mlăştinoasă (fig. 20). S-a constatat că pe stînca nativă constrnctorii drumului au ·rurte["nut un st!-at de lut bine bătut (grosimea maximă:
90 cm) apoi un s~at de nisip ~os de 30-35 cm şi în sfîrşit un ·rînd de
pietre în dungă. Trebuie să presupunem că drumul era pavat apoi cu
u Vezi I. Piso-A. Rusu, în ActaMN, XIV, 1977, p. 155-158.
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Fig. 16. Imagine de ansamblu a templului lui
Silvanus.

Fig. 18. Pavaj de piatră din zona
a templului lui Silvanus .

....
CI
......

Fig. 17. Cella templului lui Silvanus .
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centrală

Fig. 19. Relief descoperit ln templul lui Silvanus.

Fig. 20.

152

Porţiune

din drumul imperial Sarmizegetusa-Aquae.
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PI. V. Profil

secţiune

D 1 peste drumul imperial Sarmizegetusa-Micia.

lespezi, dair acestea au dispărut în decursul timpului. Lăţimea drumului
er:a de 6,5-7 m (pl. V).
fo concluzie, se poate afirma că:
1. Zona situată la est de 1amfiteabl'u şi la nord de oraşul antic s-a
dovedit a fi cu precădere o zonă sacră. Ou excepţia unor clădiri situate
în imediiata apropiere a amfiteatrului (schola gladiatorum şi altele, oare
abia urmează să fie cercetate), toate celelaltJe edificii săpate mai demult
sau mai ireoent sînt temple şi sandOOTe: templul zeiţei Nemesis, templul
lui Liber P.ater, sanctuarul lui Aes.culapius şi al Hygiei, marele templu
consacrat mai multor divinităţii şi templul lui Silvanus. In zonă mai
există şi alte edificii, încă necercetate, despre care e rezonabil să se
presupună că ,reprezintă tot temple ori sanc1ruare, cu artît mai mult ou
cit şi materialul epigrafie deoooperit întîmplător pledează în acest sens.
Conitinuairea cercetărilor în iaoeastă zonă, însoţită de conservarea şi consolidarea monumentelor dezvelite, poate să ducă la creearea celui mai
mare complex de ruine romane din provincia Dacia.
2. Sistemul defensiv al oraşului anrtic se dovedeşte a fi fost mai complex decît se oredea pînă acum. Dacă existenţa unui şanţ exterior nu este,
în sine, insolirtă, faptul că el a fost umplut cu apă reprezintă o noutate
absolută măoair pentru Dacira romană.

DIE HAUPTERGEBNISSE DER AUSGRABUNGEN VON 1975-1977 VON ULPIA
TRAIANA SARMIZEGETUSA UND IHRE BEDEUTUNG
(Z

usa m m en f a ssu n

g)

Die Konzentrierung der Anstrengungen wăhrend drei Grabungsperioden in der
Zone des Amphitheaters fi.ihrte zur Klărung einiger wissenschaftliahen Fragen und
zur Schaffung eines grossen archăologisohen Komplexes.
Das erste, nord-ostlich des Amphithearters gelcgene Obiektiv, crwies sich bei
der Untersuchung als eine schola gladiatorum. Das Bodenkmal besteht aus zwei
nachein.ander errichteten Bauten welche mit HeizungS1anlagen un.ci Mosa.ikfussbocl.en,
Schwimmbecken mit Ka!t-und Wermwasser, Freiplătzen und Innenhofen ausgestattet
waren. Das Gebăude war auf der West-und Nordseite von einem Abfllusskanal
begrenzt. Die erste Bauphase des Denkmals stamrnt mit der des Amphitheaters
i.ibcrdn, die zweitte beginnt nach dem Markomanneneinfall in 170 u. Z.
Die Wehranlagen des Castrurns wurden mittels eines Querschnittes untersucht,
wekher die Nordseite desselben durchquert. Sie bestehen aus zwei Wehrgraben,
einer Mau.er aus grossen bearbei.teten Steinblăcken und dem agger. Der ăussere
Graben war scheinbar zu gewissen Zciten mit Wasser gefilllt.
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In der g!eich nărdlich der Stadtmauer gelegenen Zone wurden zwei Kultenthilllt. Die erste, ein Tempel grossen Ausmasses war mehreren Gottheiten
geweiht, das epigraphische Maiterial bestimmt vorlăufig Diana, Iunon und Herculcs
Augustus. Dieser Tempel wurdc wăhrend der Markomannenkriege zerstOrt und
nachher auf demselben Grundriss ncu errichtet. Bei dieser Gelegenheit wurden im
Inneren Kanăle aus ungebundenen Flussteinen grob eingebaut, um das Grundwasser abzuleiten, weh hes sich wahrscheinlich nach der Auffilllung des ăusseren
Wassergrabens hier ansammelte. Der zweite Tempel, g!eich westlich vom ersten
gclegen, ist ein kleines, dem Silvanus geweihtes Heiligtum.
Schliesslich brachte ein die kaiscrliche Strasse Sarmizegetusa - .-\quae durchquerender Schnitt, beilăufig 3 km von der Stadt entfernt, neue Kenntnisse liber
die Beschaffenheit dieses in einer sumpfigen Gegend errichteten Weges. Auf den
Grundfelsen legten die Erbauer eine gut gestampfte Tonschicht, es folgte eine
Schicht Sand, darauf auf die Kante gelegte Steine und am Ende wahrschein!iC"h
Steinflossen, die sich jedoch nicht erhalten haben.
In der Schlussfolgerung kănnen wir behaupten, dass die dem Amphitheater
nahe ge!egene Zone eine hauptsăchlich sakrale Bestimmung hatte, mit Ausnahme
der in năchster Năhe des Amphitheaters errichtete Bau, die schola gladiatorum.
Gleichzeitig erwiescn sich die Wehranlagen der Stadt komplexer als man bis jetzt
annahm.
stătten
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Gesamtansicht der schola gladiatorum.
Erhaltener Teii des Hypokaustums (schola gladiatorum) ..
Fussboden mit Mosaik (schola gladiatorum).
Ausguss des Wasserbehălters in den Basin (schola gladiatorum).
Kanal zwischen dem Wasserbehălter und dem kleinen Basin (schola gladiator-um).
Teilansicht des Naos, des Pronaos und des Vestibulum des mehreren Gottern gewidmeten Tempels.
7. Cella des mehreren Gottem gewidmeten Tempels.
8. Die zwei cubicula hinter der cella des mehreren Gottem gewidrneten Tempels.
9-10. Kanăle in dem mehreren Gottem gewidmeten Tempel.
11. Wand einer Schale mit Gorgo Medusa.
12. Bronzenes Scharnierband.
13. Dem Hercules Augustus gewidmete Inschrift.
14. Bruchsttick einer Herculesstatue.
15. GOttinkopf, wahrscheinlich der Diana, aus Marmor.
16. Gesamtansicht des Silvanustempels.
17. Cella des Silvanustempels.
18. Steinpflaster in der Zentralzone des Silvanusterupels.
19. Im Silvanustempel entdecktes Relief.
20. Teil des kaiserlichen Weges Sarmizegetusa - Micia.
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