80 DE ANI DE CERCETĂRI ARHEOLOGICE
LA ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA
Dorin Alicu

Istoria cercetărilor arheologice la Ulpia Traiana Sarmizegetusa cu derularea
a rezultatelor obţinute poate fi cuprinsă într-o adevărată carte. Afirm acest lucru
întrucât săpături, este adevărat cu alt scop decât cel ştiinţific, s-au întreprins la Ulpia
Traiana încă în timpul regelui Matia Corvin când se transportă de aici inscripţii şi
obiecte de artă. În urmă cu 490 de ani canonicul Ioan Meserzius din Alba Iulia identifică
ruinele, impozante încă pe vremea aceea, de la Grădiştea de Haţeg ca aparţinând
Coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa 1 Veacuri de-a rândul aceste ruine au servit apoi
ca sursă de materiale de construcţie pentru locuitorii mai mult sau mai puţin bogaţi din
regiune, ca sursă de obiecte de artă; inscripţii, elemente de arhitectură cu rol decorativ
pentru potentaţii vremii şi pentru colecţionari. Inscripţiile şi statuile Sarmizegetusei
decorau castele şi palate din Transilvania din Praga, Viena şi Budapesta. Distrugerea
sistematică a atins apogeul la începutul secolului al XIX - !ea în urma săpăturilor anuale
întreprinse aici de baronul Nopcsa, prefectul districtului de atunci, cu scopul găsirii
comorilor ascunse de ruine. Oamenii de cultură ai vremii, îngrijoraţi de ceea ce se
întâmplă, nu numai la Sarmisegetuza dar şi în alte situri istorice ale Hunedoarei,
2
înfiinţează în 1880 Societatea de istorie şi arheologie a districtului Hunedoara . Această
Societate, care va întreprinde săpături în multe localităţi din judeţ înfiinţează şi actualul
Muzeu din Deva. Săpăturile sistematice de la Sarmizegetusa încep în anul 1881 sub
conducerea lui Kiraly şi Teglas Gabor prin identificarea şi cercetarea integrală a două
temple situate la est de oraşul antic: mithreum-ul şi templul sirian 3 . În anii care urmează
sunt dezvelite noi monumente printre care locuinţe, terme, temple 4 Pentru a salva ceea
ce mai rămăsese din amfiteatru, Societatea arheologică din Deva cumpără terenul în
anul 1888 şi decopertează ruina între anii 1890- 1893 5 . Amfiteatrul este ultimul mare
monument cercetat de Societate a cărei activitate scade simţitor după 1893. Încercări de
reluare a săpăturilor cu rezultate neglijabile se fac în anii 1906, 1907, 1911, 19136 .
Desigur prin activitatea pe care a desfăşurat-o la Sarmizegetusa, Societatea arheologică
deveană a avut o contribuţie importantă în salvarea unor monumente, în achiziţionarea a
numeroase piese arheologice şi epigrafice care au constituit nucleul Muzeului din Deva,
în editarea unui anuar al Societăţii, dar nu se poate spune acelaşi lucru în ce priveşte
prelucrarea rezultatelor cercetărilor şi topografia acestora.
Imediat după Unire după cum afirmă Constantin Daicoviciu lumea ştiinţifică
românească este preocupată de reluarea cercetărilor sistematice la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa. Dorinţa devine realitate abia în anul 1924 graţie unei donaţii de 100.000
lei făcută de Aristide Blank Muzeului din Deva 7. Conducerea şi organizarea lucrărilor îi
revine tânărului C. Daicoviciu, care, înainte de începerea efectivă a cercetărilor
sumară
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încearcă să localizeze săpăturile predecesorilor săi. Încercările sale nu sunt încununate

de prea mult succes reuşind să întocmească doar o hartă orientativă cu monumentele
săpate sau identificate în secolul anterior.
Începând cu anul 1924 activitatea arheologică la Ulpia Traiana se desfăşoară pe
trei direcţii: săpături sistematice, conservare şi restaurarea monumentelor dezvelite şi
valorificarea rezultatelor.
Săpăturile sistematice au debutat cu cercetarea între anii 1924 - 1928 a ceea ce
C. Daicoviciu a numit Palatul Augustalilor şi Forul roman 8 .
Rezultatele obţinute în urma săpăturilor sunt de excepţie deoarece aduc
informaţii importante privind istoria oraşului antic şi se dezveleşte unul dintre cele mai
impozante monumente romane din Dacia. Din păcate C. Daicoviciu, intrat în vâltoarea
vieţii, nu reuşeşte să finalizeze cercetarea acestor monumente sperând până în ultima
clipă că va găsi timp, el sau elevii lui, să le cerceteze integral. Abia în 1979 fiul său
H. Daicoviciu reia săpăturile în For şi Aedes Augustalium cu rezultate surprinzătoare în
sensul că faze de construcţie şi nivele mai vechi au fost surprinse în primele sondaje 9 .
Dorinţa lui H. Daicoviciu de a continua cercetarea tatălui său a fost împiedicată
nu de amploarea cercetării ci de inexistenţa atunci, a unei Comisii a Monumentelor
Istorice care să preia lucrările de conservare şi restaurare a monumentului pe măsura
dezvelirii sale. Şi el a sperat că odată, când vremurile se vor îndrepta, va finaliza această
cercetare complexă şi de durată dar a dispărut prematur fără a avea satisfacţia dorinţei
împlinite.
Cercetarea exhaustivă a Palatului Augustalilor a fost preluată cu câţiva ani în
urmă de un colectiv al Universităţii din Cluj condus de un elev şi prieten al celor doi
mari dispăruţi, Ioan Piso 10 . Acest colectiv efectuând o săpătură modernă reuşeşte să
demonstreze că ceea ce C. Daicoviciu a numit Palatul Augustalilor este de fapt al doilea
for al oraşului. Deosebit de importante sunt descoperirile din aceşti ani care aduc
informaţii privind istoria de început a oraşului, viaţa municipală, economia şi arhitectura
urbană.

După

o întrerupere de 6 ani, în anul 1934 C. Daicoviciu, reia în colaborare cu
Octavian Floca săpăturile la Sarmizegetusa abordând de data aceasta un monument a
cărui cercetare începuse în secolul precedent.
Este vorba de singurul amfiteatru cunoscut atunci din Dacia. Lucrările durează
trei campanii, monumentul este dezvelit integral fără a se publica detaliat rezultatul
11
cercetărilor . Primele dubii privind finalizarea cercetării acestui monument apar în
1975 cu ocazia începe,rii săpăturilor la Schola Gladiatorum 12 . Mai multe sondaje
efectuate în zona monumentului şi în interiorul său au demonstrat apoi că multe din
aspectele de ordin istoric şi arheologic nu au fost lămurite. Săpături de amploare au
început aici în 1993 cu rezultate neaşteptate. S-a demonstrat existenţa unui amfiteatru
mai vechi, de lemn datând din anii de început ai urbei 13 •
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În paralel cu cercetarea amfiteatrului în anul 1934 şi 1936 se dezvelesc alte două
monumente interesante: mausoleul Aureliilor în necropola estică şi o villa la nord de
oraş14.
După

1937 urmează o lungă perioadă în care săpăturile sunt sporadice şi sunt
întreprinse numai de O Floca. Unele dintre ele au caracter de salvare cum sunt
mormintele descoperite în curtea actualei Primării sau un cuptor de ars cărămizi din
15
punctul Delişor • Ultima săpătură sistematică întreprinsă de O. Floca în zonă nu mai
este în oraş, ci la 2 Km, sud - vest în hotarul localităţii Hobiţa unde în anul 1948
cercetează o nouă villa rustica 16 •
Săpăturile sunt reluate abia în anul 1973 sub conducerea lui Hadrian Daicoviciu.
Impuse de necesităţile de sistematizare a localităţii acestea au debutat cu sondaje pentru
stabilirea limitelor aşezării antice. S-a demonstrat atunci că suprafaţa locuită este mult
mai întinsă decât se credea, ocupând peste 100 ha. În cele 30 de campanii dintre care 12
au fost conduse de Prof. H. Daicoviciu au fost săpate şapte temple, sistemul defensiv al
oraşului, drumuri, morminte şi incinte funerare în două dintre necropole, cuptoare de ars
cărămizi şi ceramică, un atelier de sticlărie, o moară, locuinţe, un horreum, palatul
procuratorului financiar, forul, amfiteatrul. S-a făcut prima ridicare topografică a
întregii aşezări şi s-a lămurit organizarea urbană. S-a identificat latura de vest a castrului
care a precedat oraşul, s-au a_dus informaţii noi privind istoria oraşului, economia,
producţia, organizarea urbană, activitatea edilitară, viaţa municipală, rolul său în istoria
provinciei, comerţul etc.
În proiectele de perspectivă ale colectivelor de cercetare care lucrează la Ulpia
Traiana Sarmisegetuza se preconizează finalizarea cercetărilor din For şi zona muzeului
vechi, în următorii trei ani urmând apoi dezvelirea integrală a insulei care cuprinde
horreum-ul şi palatul procuratorului financiar în zona intra muros şi a edificiilor din
incinta sacră în zona, extra muros.
Activitatea de conservare şi restaurare a fost de asemenea în atenţia
cercetătorilor de la Sarmisegetuza. C. Daicoviciu ia primele măsuri pentru conservarea
monumentelor pe care le-a dezvelit, consolidând în 1937 cu ciment zidurile de la Palatul
Augustalilor şi amfiteatru. Tot la Palatul Augustalilor construieşte acoperişuri deasupra
camerei de tezaur şi a intrării dinspre For 17 .
Lucrările de amploare pentru restaurarea amfiteatrului sunt întreprinse de DMI
între 1964 - 1967 cu grave erori şi fără o cercetare prealabilă.
În 1993 s-a elaborat un proiect de reconstituire a amfiteatrului, respins din
motive subiective credem noi de Comisia Monumentelor Istorice.
La reluarea săpăturilor din 1973 s-a pus imediat problema conservam
monumentelor care se dezvelesc şi începând din anul următor în fiecare an s-au
consolidat şi conservat obiectivele cercetării, reuşindu-se realizarea unei esplanade
arheologice, împrejmuită şi supravegheată 18 . Reforma agrară din 1990 a adus mari
prejudicii atât monumentelor cât şi publicului vizitator.
Valorificarea cercetărilor s-a făcut prin cele două metode clasice. Expunerea
obiectelor găsite şi publicarea rezultatelor investigaţiei arheologice.
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Lui C. Daicoviciu i se datorează existenţa Muzeului din Sarmizegetusa 19 . La
sugestia sa în anul 1924 Muzeul din Deva cumpără o clădire la Sarmizegetusa în care
sunt imediat amenajate două săli de expoziţie. Săpăturile derulate în perioada interbelică
îmbogăţesc muzeul care va ocupa întreaga clădire. Obiectele găsite în campaniile de
după 1973 fac ca această clădire să devină neîncăpătoare. Prin străduinţa prof. Hadrian
Daicoviciu în 1982 se obţine o nouă clădire pentru muzeu, mult mai spaţioasă şi
adecvată acestei destinaţii.
În cei zece ani de săpături numărul obiectelor de interes arheologic a crescut de
la 1700 la 25.000 de piese iar astăzi se apropie de 45.000.
În acest an se împlinesc 80 de ani de săpături româneşti la Sarmizegetusa şi
înfiinţarea muzeului Ulpian.
Rezultatele obţinute în numeroasele campanii de săpături din secolul al XX-iea
au prilejuit apariţia a numeroase lucrări, studii, articole şi cărţi. Despre Sarmizegetusa
s-a scris mult, de mulţi cercetători români şi străini. Între anii 1919-1973 au fost
publicate un număr de 159 de studii cu referire directă la Ulpia Traiana, iar între 1973-2004
peste 350 de lucrări însumând mii de pagini 20 .
Au fost publicate practic toate monumentele figurate de piatră, piesele de bronz,
ceramică, inscripţiile, s-au elaborat studii de monumente, de arhitectură, studii privind
religiile, viaţa economică, populaţia oraşului, studii de urbanistică.
Încă din 1973, la Sarmizegetusa a fost creat un şantier şcoală. Aici şi-au început
activitatea în calitate de studenţi numeroşi cercetători ai epocii romane consacraţi acum,
în ţară şi străinătate.
Schimburile de studenţi şi cercetători cu universităţi sau muzee din Polonia,
Elveţia, Franţa, Anglia, Germania, Statele Unite, au conferit şantierului de la Ulpia
Traiana valenţe internaţionale. Importanţa lui, care a depăşit cu mult caracterul naţional
presupune o atenţie deosebită şi impune cu necesitate continuarea pe scară largă a
cercetărilor; a conservării şi restaură1ii monumentelor dezvelite precum şi crearea unui
muzeu de sit arheologic modem.
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80 YEARS OF ARCHAELOGICAL RESEARCH
AT ULPIA TRAIAN A SARMISEGETUSA
Abstract
To related the history of excavations at Ulpia Traiana Sarmizetusa represint a
dificult job. Here we have tried to point some general aspects of the recherches on that
site.
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