
STUDII 

URBANISM ŞI ARHITECTURĂ ÎN DACIA ROMANĂ. 
li. ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA - AMFITEATRUL 

Caracterul edificiilor cercetate sau atestate la Sar
mizegetusa a putut fi studiat în funcţie de pla

nimetria lor conjugată cu descoperirile arheologice sau 
epigrafice prelevate în timpul excavării. 

Clădirile cunoscute pînă în acest moment pot fi cla
sificate în edificii publice, de cult, ateliere, locuinţe, 
construcţii funerare, construcţii cu destinaţii speciale în 
folosu l comunităţii sau clădiri al căror caracter nu a 
putut fi precizat. 

Construcţiile publice au denumirea generată de sta
tutul lor funcţional. In aceste clădiri era permis accesul 
unor largi categorii sociale. Primul monument public 
descoperit şi cercetat integral la Ulpia Traiana a fost 
amfiteatrul. 

Amfiteatrul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa este 
amplasat în zona din afara zidurilor la circa 110 m de 
zidul de nord. Deşi nu ştim exact unde se afla poarta 
nordică a coloniei, amfiteatrul trebuie să fi fost situat 
aproximativ în dreptul acesteia. EL est e orientat cu axa 
lungă pe direcţia est-vest cu o deviere de cîteva grade. 

Primele săpături arheologice la amfiteatru au fost 
întreprinse, între 1891 şi 1893, de către G. Teglaş, P. 
KinUy şi O. Szintc, membri ai Societăţii de istorie şi 
arheologie clin Deva1; ei au afirmat că au dezvelit întreg 
amfiteatrul2, deşi au descris doar jumătatea lui nordică . 
Cercetările lor au atins şi arena, fiiră a ne fi cunoscut 
însă detalii şi rezumate. Sînt foarte sărace, de asemenea, 
referirile la materialul arheologic descoperit, fiind amin
tite doar cîteva elemente arhitectonice. Piesele epigrafice 
descoperite în „vecinătatea amfiteatrului" provin majo
ritatea , probabil, din t emplul lui Nemesis şi au fost pu
blicate în CIL, III. Desi o serie dintre observatiile acestor 
arheologi sînt utile, p

0

utem afirma că o mare' parte sînt 
însă confuze şi nu pot fi utilizate fără reţinere, iar o 
şi mai mare parte dintre ele, pe care le-am fi dorit, lip
sesc. Este evident pentru oricine parcurge astăzi rapoar
tele de la sfîrşitul secolului al XIX-lea că autorii lor, 
deşi bine intenţionaţi, au cercetat un tip de monument 
despre care nu ştiau suficiente lucruri nici înainte şi nki 
după încheierea săpăturii. In aceeaşi perioadă arheologii 
din Deva au dezvelit şi templul lui Nemesis, care, prin 
legătura cu amfiteatrul, putea oferi precizări legate de 
acesta. Din păcate, cu excepţia inscripţiilor, nu ne-au 
parvenit alte observaţii şi concluzii. 

Săpăturile la amfiteatru au fost reluate în 1934, de 
această dată de către un colectiv cu o mult mai solidă 

1 Despre activitatea lor v ezi M. D. Lazăr în „Sargc tia", XVI -
xvrr, p. 45-54 . 

2 P . Kiral y, Dacia Provincia. Augusti, II, Nagybecske rek, 1894, 
p. 109 - 129 ; G. Szinte, în „HTRTE", Vlll, 1897, p . 35-37. 
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pregătire de specialitate, avîndu-1 în frunte pe C. Dai
coviciu3. Din nefericire, nici în urma acestor campanii, 
ce au continuat pînă în 1936, nu aflăm prea multe lucruri 
n oi despre monument, r ezultatele fiind sumar publicate4• 

Documentaţia păstrată, pînă astăzi, este foarte săracă şi 
lacunară , rezumîndu-se doar la cîteva vagi informaţii 
despre săpătură, la un plan general ş i la cîteva foto
grafii. O parte a materialului arheologic descoperit se 
află în muzeele din Sarmizegetusa şi Deva, dar valoarea 
lui este mult scăzută datoritu lipsei de precizie a înre
gistrării lor. Aşadar, nici aces te săpături n-au elucidat 
numeroasele probleme legate de construcţia, structura, 
etapele monumentului. Constatăm cu r egret că arheologii 
din perioada interbelică s-au complf'tcut mai mult în 
simpla dezvelire a zidurilor unui monument, ce fusese 
cercetat deja parţial , fără a face verificări, observaţii 
de detaliu, măsurători exacte şi complete, desene, ceea 
ce a determinat obţinerea unor prea puţine date noi faţă 
de cele cunoscute. Singurele elemente cu adevărat noi 
au constat în descoperirea încăperilor subterane din 
arenă, care au fost cercetate, dar, din păcate, r ezultatele 
pe care le cunoaştem se rezumă la cîteva rînduri (nu 
excludem "posibilitatea ca jurnalul cu observaţii mai 
ample şi de amănunt să se fi rătăcit prin arhivele mu-
zeelor din Cluj sau Deva). - · 

În 1937 ruinele amfitee trului au fost consolidate5. 

Lucrări parţiale de curăţire şi consolidare a zidăriei s-au 
mai întreprins şi în 19436• Restaurarea definitivă a mo
numentului în forma de astăzi a fost efectuată în peri
oada 1965-19727. Documentaţia utilizată de restauratori 
nu ne-a fost accesibilă, ceea ce constituie o nouă piedică 
în calea încercării de a afla unele aspecte existente îna
inte de restaurare. 

Considerăm că după evidenţierea etapelor de cerce
tare ale monumentului de care ne ocupăm şi a rezulta
telor generale la care s-a ajuns în urma acestora se mai 
cuvin a fi făcute cîteva precizări. Ele sînt necesare din 
punctul de vedere al celor care încearcă astăzi, fără noi 
săpături, să rezolve numeroasele probleme pe care le 
mai ridică amfiteatrul. Aşa cum am arătat, cele două 
campanii de săpături la amfiteatru nu 1$e deosebesc 
prea mult în ceea ce priveşte rezultatele ştiinţifice obţi
nute, deşi s-au desfăşurat la un interval de circa 50 de 
ani una de alta. Iată de ce ne revine o misiune dificilă 
şi risoantă încercînd, la alţi cîţiva 50 de ani de la ulti
mele săpături, tratarea iconografică a monumentului. De 

3 C. Daicoviciu, în „ACMJT", lV, 1932 -1938, p. 393-403. 
4 Ibidem. 
6 D. Alicu, în „Acta MN", XIII, 1976, p . 14 6. 
s !DR, IIT /2, p. fi2. 
7 D. Alicu, op. cit „ loc. cit. 

77 

http://patrimoniu.gov.ro



-----'"'-'---~· ~"'------~- -··------'=--- "'"-.. ----i:=--"-~·· ·'--:~.J2.·-~-x-/-J-~„--"~----"· ·· 

~\..-

s 1.200 

Fig. l. Plan a mfiteatru (ridicarea topo realizaai de D . Ursuj:in ) 

aceea, ne rezervăm dreptul de a reveni ulterior asupra 
unor aspecte, în măsura în care ar apare elemente noi. 

Dacă analizăm amfiteatrul de la Sarmizegetusa din 
punct de vedere tipologic, criteriul de bază fiind siste
mul de construcţie utilizat, el face, evident, parte din 
aşa-numitul „tip II"8. In cadrul acestuia au fost incluse 
amfiteatrele în care complexul destinat spectatorilor este 
realizat în întregime din zidărie şi nu se sprijină pe 
rambleuri de pămînt naturale sau artificiale. Tipului II 
îi sînt, de asemenea, caracteristice scările de acces încor
porate în construcţie. Comparativ cu tipul I, ce include 
amfiteatre care utilizează relieful sau amenajări de pă
mînt pentru a le susţine 1tribunele, tipul II este, evi
dent, mai evoluat. La Sarmizegetusa, deşi construcţia 
a fost ridicată pe un teren relativ plan, spaţiul dintre 
zidul arenei şi cel din spatele său este umplut cu pămînt, 
la fel şi cunei din maenianum primum. De aceea, consi
derăm că avem o variantă a tipului II, ce păstrează unele 
elemente din tipul 19• O determinare absolută a celor 
două tipuri este dificilă, de multe ori elemente ale lor 
coexistînd1o. Alegerea tipului de construcţie se datora 

8 Pe nt ru tipologia a mfiteatrului vezi E. Dyggve, R eche1'Ches a 
Salone, li, Cope nhaga, 1933, p. 39 -41, fig . 7, 9; L. Klima, H. Vetters, 
în „RL<J", XX, 1953, p. 11. 

9 A . Frova, L'arte di Roma e del mondo romano, Torino, 196 1, p. 597, 
încadra a mfiteatrul de la Sarmizcgetusa în tipul I, evident neeunosc încl 
destul ele bi ne monumentul. 

lO A. Gre ni er, Ma.n.uel d'au heologie gallo-rcmairze, II, Paris, 1958, 
p. 7 11. 
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faptului că arhitecţii aveau sau nu la îndemînă o înălţime 
naturală pe care să o amenajeze, transformînd-o în tri
bună. Din contra, la Sarmizegetusa o astfel de posibili
tate exista. Şi totuşi, s-a construit un amfiteatru în între
gime din zidărie. Motivul real al alegerii tipului de con
strucţie depindea, probabil, mai degrabă de prosperitatea 
comunităţii, de statutul ei socio-juridic, de posibilitatea 
de prelucrare a materialelor de construcţie şi exist nţa 
unor specialişti şi meşteri. Toate aceste condiţii nu lip
seau în colonia Dacica. 

In marea diversitate pe care o prezintă amfiteatrele 
din Imperiu, este greu de găsit o analogie atît pentru 
planul cît şi pentru dimensiunile celui de la Ulpia Tra
iana. Cel mai apropiat ca plan ni se pare a fi amfiteatrul 
militar de la Deva (Chester) din Britania. Este vorba 
despre faza a doua, de piatră, a acestui amfiteatru, con
struită la scurtă vreme după 100 e.n. Planul substrucţiei 
de zidărie care susţinea tribunele, dispunerea intrărilor 
în arenă şi a celor pentru spectatori, amplasarea lojilor 
de onoare sînt foarte apropiate celor de la Sarmizegetusa, 
chiar dacă dimensi.unile şi unele detalii diferă1 1 . Un alt 
amfiteatru cu plan apropiat de cel de la Sarmizegetusa 
este amfiteatrul militar de la Carnuntum 12. Alte asemă
nări cu · amfiteatrul de la Sarmizegetusa, chiar dacă nu 

11 F. H. Thompson, în „Actes du JXe Congres Inte rnational ci 'Etucles 
sur Ies Frontieres Romaines. Mamaia, 1972, Buc., Koln, Vie nn e, 1974, 
p. 353 - 359, fi g. 1. 

12 L. Klima, H . Vetters, op. cit ., Beilage I, fig. 25, 28 . 
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Fig. 2-3. Arena amfiteatrului 

Fig. 4. Poarta ele vest 

atît de apropiate ca şi în cazurile precedente, întîlnim 
şi la cel de la Thapsus13, în Africa, ale cărui dimensiuni 
corespund, atît pentru arenă cît şi pentru tribune, celor 
de la Sarmizegetusa. In fine, deşi mai mic, amfiteatrul 
de la Cemenelum 14 din Gallia prezintă şi el unele ase
mănări cu cel de la Ulpia. încercarea de a compara 
amfiteatrele doar în cadrul unui tip şi după p1anul lor 
este o intreprindere dificilă şi c·~re nu aduc r ezultate 
prea concludente. Se impune tratarea monumentului în 
ansamblu şi compararea părţilor sale componente cu mai 
multe amfiteatre, chiar de alt tip sau cu planuri diferite. 
Analiza tipologică poate fi deci arbitrară şi nu poate oferi 
concluzii sigure. 

Amfiteatrul de la Ulpia Traiana a fost considerat 
de mărime medie între celelalte din Imperiu15. 

13 H ed i Sli111, L '.4.fr1.ca romane. Atti del I Con.vegn.o di studio. Sassari, 
16-17 cl ic. 1983, Sassa ri, 1984, p. 147- 148, fi g . 6 . 

14 A. Grenie r, op. ci t„ p. 600 -605, fig . 199. 

Fig. 5. Pavaj de cărămid[L în arenă 

Fig. 6. Îuc(Lpcre subterană în are nă 

Constatăm că suprafaţa destinată spectatorilor este 
mult prea redusă în comparaţie cu cea ocupată de arenă 
(fig. 1). Dimensiunile sînt apropiate de cele ale majorităţii 
amfiteatrelor, în schimb cavea este mult mai mică. Se 
naşte întrebarea dacă nu a fost dotată eventual cu încă 
un inel exterior. Nu există însă nici un indiciu arheo
logic care să poată susţine o asemenea posibilitate. De 
altfel, ar fi şi greu de explicat dispariţia totală a urmelor 
acestui ipotetic compartiment, cîtă vreme restul amfi
teatrului s-a păstrat destul de bine. Viitoare sondaje 
de verificare ar putea aduce un plus de siguranţă în 
această problemă . 

O altă particularitate a amfiteatrului de la Sarmize
getusa este legată de forma sa. Majoritatea amfiteatrelor 
au forme asemănătoare. Determinantă într-o atare con
strucţie este forma arenei. Cele mai multe arene au formă 
eliptică sau ovală. Raportul dintre axele arenei deter
mină forma mai rotundă sau mai alungită a acesteia. In 
cazul nostru, atît zidul arenei, cît şi celelalte inele con
centrice par să fi fost realizate din tronsoane de 6- 11 m 
lungime16. înseamnă că iniţial era un poligon neregulat. 
Explicaţia acestei situaţii ar trebui căutată în maniera 
folosită de constructori pentru a ridica zidurile. Astăzi, 
după restaurare, este greu de sesizat această particula
ritate a zidurilor, ele părînd circulare. Oricum, în anti
chitate aspectul 1estetic al edificiului nu era afectat, 
întrucît tencuiala ce acoperea zidurile masca îmbinările 
dintre tronsoane şi dădea aspect de ziduri circulare. 
Există şi alte exemple de amfiteatre în care forma poli
gonală este mai pronunţată, cum ar fi cele de la Thignica 
şi Leptis Minus din Africa17. La multe amfiteatre se con
stată şi alte iregularităţi şi asimetrii ale planului. Cea 

15 P . f(i ritly , op. ci t „ p. 126- 127 ; C. Daicovi ciu, op. cit„ p . 395. 

16 G. Szi n le, np. ci l . , p . 35-37. 
t7 Hecl i Sl i m , op. cit . , p . 14 1, p i. V şi p . 1'13, fig . 2. 
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Fig. 7. Încr,pere su btcrană şi ca nal ul 

Fig. 8. Canalul din ;irc ni'L în apr pi •r a p rj"ii el e est 

mai frecventă situaţie de acest gen constă în nealinier a 
pe axa lungă a celor două intrări principale, cazul cel 
mai evident si mai cunoscut fiind c 1 al amfiteatrului 
civil de la Carnuntum 1s. Această nealini r a porţil r 
principal există şi la Sarmizegetusa, dar ea nu e te 
frapantă şi ies la iveală doar la o analiză mai amănun
ţită a planului. Evident, aceste particularităţi întîlnitc la 
multe amfiteatre se dator ază în primul rind m.odului de 
trasare pe teren a viitoarei construcţii 19. In concluzie, 
putem aprecia că, d şi există mici iregularităţi, în gen -
ral planul amfiteatrului de la Sarmiz gctusa este destul 
de corect executat, amintind mai mult de geometria am
fiteatrelor militare decît a celor civile20. 

S-a presupus că forma rotundă a arenei ar dov di 
o vechime mai mare a acesteia, alungirea sa petrecîn
du-se ult rior21• Noi considerăm că o asemenea părere 
trebuie tratată cu multă circumspecţie. La Sarmizeg tusa, 
und ar na ar dirn.ensiunilc d 66 X 4 7 m22, raportul 
între cele două axe este de 1,40, ceea ce înseamnă că nu 
avem o formă deosebit de alungită. Constatăm că marile 
amfiteatre din provinciile vestice ale Imperiului, deşi 
mai timpurii ca cel de la Ulpia Traiana, au o arenă 
mai alungită, lucru uşor de observat din raportul axelori: 
1,90 la Pompei, 1,66 la Capua, 1,56 la Pola, 1,70 la Forum 
Julii, 1,80 la Nîmes, 1,75 la Arles, 1,70 la Verona, 1,71 

lB F. Millncr, în „l~LO", XVIJ, 1933, Alb. 2. 
10 E. Dyggvc, op. cit. , p. 126-13 1, fi g. "67; A. Grenier, op. cit., 

p. 57 1. 
20 G. Hali ie r, La gtfomefr1"e cles amphithedtres m.ilitail'es sw' le z1·mes 

d1.t Rhin et d1t Danu.be, comuni arc la Linwskong1•ess, Baci Deutsch Altcn
burg, 1986, pusă la dispoziţia noastră, cu deosebită amabilitate, ele dr. M. 
Băruu l e cu. Vezi şi E. Diggve, ojJ. cit ., l. 39-4 1. 

21 J-Iecli Sli m, op. cit. , p. 137 şi 149, cu nota 60 unde recunoaşte 
că este nevoie ele prude nţă ln asemenea aprecieri. 

22 P. Kiraly, op. cit., p. 126 el5. climen iunilc ele 60 x 52 m pentru 
arenă şi el e 82 x 74 m pe ntru întreaga construcţi e; G. Szinte, op. cit., p.35, 
d ă dimensiunil e ele 68,35 x 47,26 m, respectiv 9 1,15x70,06 m ; C. Daico
viciu, op. cit. , loc. cit ., oferă dimensiunile ele 66 x 47 m, resprctiv 88 x 
69 111. 
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la Putcoli23. Criteriul formei arenei nu poat fi deci 
luat din discu~ia privitoar - la datarea amfiteatrelor. Forma 
întregului amfiteatru este determinată de forma arenei. 
Axele totale ale arnfit atrnlui de l a Sarmizegetusa sînt 
de 88 m, respectiv 68 m. Aşa cum am mai spus, compa
rată cu dim ensiunile amfit -atrelor c au arene apropiate 
ca şi suprafaţă, lăţimea tribunelor de la Sarmizegetusa 
este mult mai mică. Raportul axelor întregii construcţii 
est de 1,27. E l cs lc apropiat de cel de 1,26 m al amfi
teatrului de la Arl s, 1,25 la Putcoli, 1,29 la Carnuntum, 
1,24 la Verona, 1,30 la Pompci24. Această compara~i e 
d m nstrcaz··1 că amfii 'alrul Ulpioi Trai.ana se îns ric 
ca formă generală printre amfiteatrele cele mai mari 
şi mai bine r alizate din provinciile occid ntalc ale lumii 
r omane. 

Arenei (fig. 2, 3). Pcnlru a pu ica fi am najată , a fost, 
probabil, nevoie fie de a săpa şi niv la apoi terenul în 
partea de sud, fie a pune o umplutură în partea nordică, 
deoarece construcţia s-a făcut p o pantă naturală de 
circa 5° pe direcţia sud-;nord 25. Arena era, probabil, 
acoperită cu un strat d nisip şi doar zona din faţa 
porţil or pr in ipalc, de est ş i de vest, era pavată cu les
pezi de piatră (fig. 4)26. Săpăturile au surprins, de ase
menea, existenţa unui pavaj de cărămidă în cîteva zone 
situate spre marginile ar nei (fig. 5)27. O indicaţi supli
mentară care întăreşte presupunerea că arena n-a fost 
în întregime pavată, cu lespezi de piatră sau cărămidă, 
ne c te of rită şi d faptul că săpăturile din secolul 
trecut, care au atin ş i o parte a ar n i, au surprins un 
strat de pietriş fin, situat imediat sub glie şi conţinînd 

23 Dimensiunile acestor amfiteatre la L. Friecllaenclcr, DaYstellu11 -
gen aiis de1• Sit.ten geschichte R oins, II, Leipzig, 19 10, p . 630-632. La iel, 
unele cifre puţin diierite însă, A . Grenier, op. coit., p . 567. 

2~. Vezi nota precedentă. 
2s MCA, Va foi, 1982, p. 124. 
26 C. Daicoviciu, op . c·it ., p . 399. 
21 Idem, op. cit ., p . III. 
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un bogat material arheologic28. Acesta trebuie să fi re
prezentat ultimul nivel antic de călcare în arenă . Un 
mic sondaj r ealizat în arenă, în vara lui 1987, a demon
strat că aceasta a avut două niveluri de călcare, sub forma 
a două straturi de nisip fin, groase de 10--15 cm şi sepa
rate printr-un strat de depunere destul de substanţial. 
Se pare că am enajarea celui de-al doilea nivel al arenei 
şi, implicit, ridicarea nivelului acesteia, corespund şi cu 
reparaţii şi reamenajări ale construcţiei, întrucît s-a înlo
cuit şi supraînălţat şi pragul un eia di.ntr ca.rceres, care 
se deschidea spre ,arenă, cel vechi fiind acoperit, la fel, 
ca şi nivelul vechi al arenei (fig. 24). 

1n interiorul ar enei au fost amenajate o serie de 
structuri de zidărie subterane29. Ele constau din trei 
elemente de bază (fig. 12): o încăpere mare centrală de 
formă patrulateră, b (fig. 6, 7), un coridor lung, c, care 
porneşte din peretele de vest al camer ei b şi se îndreaptă 
de-a lungul axei mari a arenei, spre poarta de est (fig. 8); 
de unde, după ce o străbate şi i se din amfiteatru, co
teşte spre nord (fig. 9, 10); cel de-al treilea element sub
teran a este dispus de cealaltă parte a camerei b, spre 
vest, şi este, de asemenea, orientat pe direcţia axei lungi; 
este o încăpere mai mică şi alungită, mult mai îngustă, 
decît cea centrală (fig. 11). Autorul săpăturilor nu preci
zează dimensiunile şi nici alte detalii sau observaţii. Cal
culat după plar.iul lui C. Daicoviciu ş i confruntate cu 
situaţia lor actuală , după restaurare, dimensiunile lor 
se prezintă astfel: camera a 5,55 :>< 0,95 m, grosimea zidu
rilor 0,55 m; camera b 6,30 X 3,80 m, grosimea zidurilor 
0,80-0,95 m; coridorul c este săpat pe o lungime totală 
de 55 m, dintre care: pornind de la pragul de trecere 
în camera b se pot delimita 14,60 rn pe care ar o lăţim 
de 1,15-1,20 m. Urmează apoi o porţiune mai îngustă, 
de 0,60- 0,80 m lăţime şi lungă de 28,85 m. Ultima 
sa parte, după ce iese din amfiteatru şi coteşte spre nord, 

28 P . Kirilly, op. cit„ p . 123. 
20 Au fost cerce tate de către C. Daicoviciu , op. ci t ., p. 399-400, 

pl. III, fig. 30, 3 1. 

are 11,55 m lungime şi aceeaşi lăţime ca şi porţiun a 
anterioară. El trece apoi pe sub un colţ al scholei gla.dia
torum şi continuă spre nord-est, dar n-a mai fost ur
mărit. Grosimea zidurilor coridorului este de 0,80-
0,95 m.. 

Destinaţia încăperii centrale mari b a fost recent 
stabilită3D pe baza reinterpretării unei inscripţii desco
perite de C. Daicoviciu în int r iorul camerei31• Aceasta 
adăpostea un pegma., „maşinărie" folosită în amfiteatre 
pentru manevrarea unor elemente scenografice şi la pro
ducerea de efecte scenice. Zona legată de funcţionarea 
şi manevrarea acestui mecanism ar putea fi mai largă, 
cuprinzînd şi porţiunea mai lată din primii 14,60 m ai 
coridorului c. Tot acest spaţiu subteran era acoperit. 
Coridorul avea deasupra, cel puţin în partea mai îngustă, 
lespezi de gresie, în timp ce pentru partea mai lată şi 
pentru camera b am presupus existenţa unui planşeu 
de lemn prevăzut cu trepte ce se acţionau din interior . 

. Daicoviciu ară ta că a găsit p fundul î n căper ii d 
jgheaburi de lemn care colectau apa, ce ven a din pereţii 
de sud şi de vest ai camerei şi o conduceau apoi pe sub 
prag în coridorul c. Chiar dacă au exist at şi jgheaburi 
de lemn, este evident că nu toate r esturile de l ~1r,11 
găsite în cameră au fost jgheaburi. Un 1 aveau bîrne 
putr zi.te, aşa cum rezultă dintr-o fotografie din timpul 
săpăturii (fig. 6, 7), pe care le considerăm ca făcînd parte 
din instalaţia ce se găsea în cameră32. 

Totuşi, era probabil nevoie ele un sistem de scur
gere a apei de ploaie, partea superioară de lemn . au 
piatră neputînd fi etanşă . Ac astă ap~i se ev·~cua din 
ca mera b în oridorul c printr-un sistem oarecar e, 
poate prin acele jgheaburi de lem n. Coridorul trebuie 
să fi avut fundul amenajat în pan tă ·pre e -t, pentru 
a permite scurgerea. Necunoscînd prea multe despre 
sistemul de drenaj al în tregului amfiteatru , ·te greu de 
spus dac-! încăperile subterane servea u şi ca loc de e
va uare a apei ce se scurgea de pe arenă şi d pe 
tribune, sau aceasta era asigurat~i printr-un ' ilt mijloc. 
Ştim doar că în faţa intrăr i i de la cap'ltul de nord al 
axei mici a are nei se afla o gud de olectare, de piatr[1, 
ce se prelungea printr-un canal pe sub încăpere, pîn[i 
în afara amfiteatrului33. Direcţi a nordicC1 a acestui c·mnl, 
urm ·~rind panta natura lă, este identic.;i cu orientarea tu
turor canalelor de dren aj de operite la Sarmizegetusa. 
Nu ştim însă dacă exista un canal de jur împrejurul 
arenei (euripe), ce avea de cele mai multe ori. aspectul 
unei rigole, în general acoperi tă şi car e colecta apa 
ce se scurgea de pe gr adene34. Prezenţa gurii de cole -
tare şi a canalului , mai sus a1·nintite, constituie un in 
diciu pentru posibila ex i stenţă a une i ase menea ri
gole la baza zidului podimn-ului. Pavajul de cărămid:\ 
descoperit în cîteva porţiuni ale acestei zone ar pute,1 
fi şi el în legătură cu un asemen a presupus sistem de 
scurgere a a pei. 

Ca.vea. (grei.dus specta.culorum). Substru cţi a es te r e·
alizată în întregime din piatr'i.. Primul ei eleme nt este 
u n zid circular care înconj oară arena (fig. 2, 3). Teme
lia sa se adînceşte cu circa 1 m. Zidul are as tăz i. o gro
sime variabilă , în medie ele 1,20 m. S-a presupus că se 
înalţă deasupra nivelului arenei circa 2 111 35. i n pa rtea 
superioară zidul trebuie să fi fo ·t prevăzut cu un bal
teus. într-o reconstituire m ai recentă, am ajuns la con
cluzia că zidul avea o înălţime totală de circa 2,85 m36 

Faţa dinspre arenă era tencuită cu un strat gros de 
] 0- 15 cm de opus siguinurn de culoare roz, care s-Ll 

ao C. Oprea11u, î11 „Ac1a MN", XXII - , Xlll, 1985- 1986, p . 147-
158. 

3l Este vorba despre I DR, IIl/2, 32 l. 
32 C. Opreanu, op. cit ., p. 156-157, fig, ':I cn probi ma trata t r, 

mai pe larg 
33 C. Daicov i iu, 1J-jJ. cit„ p. 399. 
84 A. Grenier, op. ci'. t . , p . 572 . 

35 P. I< inil'y, op. cit„ J9 . 126. 
36 C. Opreanu , în Acta MN, XXIV, iig. 2. 
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~ Zid subt eran 

Scara 

O 10 15 20 25m 

păstra t pe moi multe porţiuni pînă as tăzi37. 1n interior 
zidul era nlc~1tuit din bolovani de rîu s i mortar formînd 
un opu caem enticium. In spatele acestui zid se află 
un spaţiu lat de 1 m ş i umplut cu pămînt, dup"1 care 
urmează c 1 de-nl doilen zid circula r . El are g rosimea 
de 1,20 m şi este ţesut cu celelalt ziduri r adia re care 
îl leagă de restul ons trucţiei. Era ş i el dota t u bal
teu . Am calculat că împreună cu parapetul avea circa 
4,25 m î nălţim e (fig. 3) . In spatele lu i urm a un spaţiu 
de 3,40 m lăţime umplut cu pă mînt, după ca re urma 
cea de-a treia centură ci rculară , un zid lat de 1 m . !năl
ţimea sa totală , de la nivelul a renei pînă la balteu" 
era de 6, 75 m. Faţa anterioară se sprijin a însă pe um
p lu tura de pă mînt şi as igura s tabilita tea zidului. In 
fine , urm a tm s paţiu de cir a 2 m l ăţime, neumplut cu 
pămînt după a re se ridica zidul exterior al a mfitea
trului . Acesta ern gros de l ,20 m şi avea 7,35 m înăl
ţime pînă la nivelul ultimului rînd de bănci, fiind însă , 
foarte proba bil, dotat cu parapet ·pre exterior, a jungind 
astfel pînă la cir a 9 m în-'i lţi me. Zid urile r adia re, per
pendiculare pe cele descrise anterior, sînt lucra te în 
aceeaşi tehnică opus incertum, avînd grosimi v ·~riabile, 
între 0,90 şi 2,90 rn „ Spaţiile dintre primele trei ziduri 
circulare a fost umplut cu pămînt bine tasat ce conţinea 
slabe urme arheologice. Ultima porţiune, pînă la zidul 
exterior al amfiteatrului , a rămas goală. Compartim en
t a rea în celule a acestei zone, datorită zidurilor r adiar .. , 
a dat naştere unor îndperi sub tribune, unele avînd 
uşi laterale dinspre culoarul intrărilor, altele fără in
trare, arată ca nişte simple „pivniţe" fără a avea însă 
vreo funcţionalitate (fig. 13). În această zonă s-a r e 
coltat un bogat m aterial arheologic3B. Totuşi, deşi nu se 
precizează în care anume încăperi s-au găsit m aterialele 
c.rheologice mărunte (poate doar în cele care aveau r ol 
de încăperi?), noi sîntem de părere că aces tea nu se pu
teau pur şi simplu scurge printre scîndurile simple ale 
plafonului pe care şedeau spectatorii„ ci încăperile tre
buie să fi avut plafonul realizat, probabil, sub formă de 
boltă de cărămidă (fig. 14), amfit atrul fiind o construc
ţie ce nu putea adopta soluţii improvizate şi străine 
regulilor arhitecturii ci potrivi te simţului practic. 

37 P. J\:inily, op. cit„ p. 125 a fi rmă că faţa dinspre a renă a zidului 
es te pl aca tă c 11 blc uri de pi atră ele l x 0, 90 x 0,37 m, ! ouă fiind găsi te 
i11 situ în apropie rea un c. r i ntrtiri din arenă. Co nfu zia descrie rii a r face 
posibil ă o al tă a m1 Jasa re a plăc ilo r a min tite , sau •ve ntua l intrările be ne
fic ia 11 ele o a mc najar aparte dcc ît restul f te i zid ului . 

38 C. Jlaicovici 11, op. cit . , p . 402. 
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Fig. 12 . P la nul a mfiteatrului 
după C. Daicoviciu 

întreaga s tructură d cnsa mai sus av a rolul de 
a susţine tribunele propriu-zise. Şi în a mfitea trul de la 
Sarmizegetusa ace tea erau r·ealiza te co nfo rm princi 
piilor generale utilizate în toată lumea romană. În spa
t le zidului de incintă al arenei era situat podium-ul39. 
El era alcătuit din porţiunea de zid ·:i fla tă în spatele 
balleus-ului zidului a renei şi din s p aţiul umplut cu pă
m înt pîn~1 la zid ul următor, avînd lăţimea total ă de 
1 ,60 m. C. Daicoviciu era de părere ~t ace ·t spaţiu era 
un coridor necesar accesului la tribune40. Argumentul 
pe baza · cărui ·:i noi îl considerăm podium este tocmai 
umplutura de pămint aşezată între ziduri , necesară su s
ţinerii greutăţii bă nci lor de pia tră şi ·1 spectatorilor. La 
ct petele axei scurte a arenei podium-ul era întrerupt 
de podia mctgistratus. Deasupra celor d ouă încă p ri pa
trula tere ce se văd astăzi în această poziţie ş i care se 
aflau la subsol (fig. 1) erau dis puse două loji de onoar e. 
Plasarea lor în această poz iţi e nu este doar logi ă , dar 
este dovedită şi de analogii. De exemplu, la Lugdunum41, 
Salona 42, în a mflteatr le militar de la Carnuntum43 si 
Deva (Chester)44, lojile sînt dispuse tot la capete le ax~i 
scurte. Pe numeroa e monumente figurative asemenea 
loji sînt redate cu acoperi ş sprijinit pe coloane de pia
tră45 . La Deva (Chester), de altfel cea m ai apropiată 
analogie pentru amfiteatrul de la Sarmizegetusa , s-a con
siderat, pe b aza unor indicii a rheologice, că lojii aveau 
acoperiş de ţigH sprijinit pe coloane46. La Sarmizegetusa, 
în s ubsolul unei lojii, ş i în faţa acesteia s-au descoperit 
o coloană întreagă şi fragmente din altele, bucă ţi de ar 
hitrave şi cornişe, precum şi numeroase fragmente de 
ţigle şi cărămizi47. Avînd în vedere şi climatul regiunii 
cele două loji de onoare puteau fi protejate de un aco
periş de ţiglă sprijinit pe coloane de p ia tră sa u, even
tual, de lemn. 

39 Dcsc r icrC'a pri nci pale lc r pru·ţ i din st ruc tura arh itc.cton i că a mo-
numc· n t ul ui va fi tra t ată pe la rg într-un a l t s tudiu . 

40 C. Daicov iciu, op. ci t„ p. 400-40 1. 
41 A . Aud in, în J.alom11 s, X:XV llJ, I, 1969 , p . 25. 
42 E. Dyggve , op. cit „ p. 112 - 113, ll9 fig . 54,62. 

4 3 L . l\lima, H . Vc tt c rs, op . ci t„ Be il age 1, fi g. 25, 28. 
44 F. H . Tho mpso n, op. ci t„ p . 358, fi g. I. 
45 S. R einach, R epertoire de 1·elief s Grecs et Roma.i11es, III, Paris, 1909, 

p . 270, pe o te1'1'aco lta d in Ca mpa ni a. Busse ma ke r, E . Sagli o, în DA, I, 
2, s.v. Circus

1 
fi g. 15 18, 1532. 

46 CI. not a 44 . 

u G. zinte , / .c. ; C. Da icoviciu, op . cit„ p . 40 I. 
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Fig. 13. Compartimentări sub cavea 

î n. spatel - podiiim-ului, î ntre cele d ouă ziduri ~ir
culare intermediare, era nieo nionurn pnmuni. Sp·1ţnle 
delimitate de zidurile r adiare sînt umplute cu pămînt 
tasat. Maenianum primum este împărţit în 22 de cunei 
(fig. 1). Dintre aceştia, patru, afl.'1ţi d~ ~ part~ şi de 
alta a porţilor principal , sînt mai mart, iar alţi p~tru, 
situaţi în jw11ă tatea nordică a amfit atrului î_n ap.rop1er~a 
lojii centrale, sînt mai mici decît r stul, dmd 11npresia 
unei transformări ulterioare. 

Cea de-a treia porţiune delimitată de ~iduri circu
lare este maenianum secundum (pentru n01 summum). 
Deşi nu era împărţit în cunei, ar ac .eaşi structură cu 
maenianum primum, fiind compus drn 21 de celule 
patrulatere cuprinse într e ziduri. Aceste ·:t nu sînt um
plut cu pămînt, aşa cum am arătat deja. . 

!n strînsă legătu ră cu aceste compartimente m an 
ale amfiteatrului sînt in trăril e la tribune48• Intr-un 
amfiteatru ace ·tea trebuiau să fi fost destul de nume 
roase în r aport cu ' apacibtea acestui a, suficient de largi 
pentru a ·1sigura intrarea şi evacuarea rapidă şi comodă 
a spectatorilor. L-1 Ulpia TraiaD':t, amfitetr~l w~a .12 
intrări încorporate (fig. 1). Ţinînd cont de d1mens1umle 
tribunelor, acestea emu suficiente. Amfiteatrul militar 
de la Carnuntum av a tot 12 intrări încorporat deşi ca
pacitatea lui era de 8 OOO de spectatori, mult mai m are 
ca la Sarmizegetusa49. Acelaşi numă r de intrări exi ta 
şi în a mfitea trul de la Dev a (Che ter)s0, deservind tot 
8 OOO de spectatori51. Aceste ex mple ne duc la con
cluzia că la Sarmizegetusa a cesul la tribune fu sese so
lutionat optim. P atru dintre intră ri (fig. 1) despart cîte 
u~ cuneus dublu din moenianum primum. Ele erau 
destinate, evident, celor are ocupau locuri acolo, în 
cunei ce le . flancau . Străbătind aceste intrări, specta
torii ieşeau prin vomitoria pe o praecinctio susţinu tă de 
zidul din spatele podiumului pe unde se circula. P e 

48 Vezi noia 39. 
~0 J. Ka le nclo, în „Arc hcclogia", 
50 F. H. Thompson, op. cit„ fi g. 
51 G. Fo rni, în „A pulum", X J 11 , 

XX, 1979, / 198 1/, p. 48.' 
I. 
1975, p. 175 . 

Fig. H. Arc ele căr[Lmidă in s·it ·u, într-unul clin compartimentele clin 
ulti mul şir 

Fi g . J.5 . Tnt-rarea nr. 

zidurile radiare existau, probabil, trepte el e picttr[1 care 
ondu cea u s pec tator ii spre rînduri le aflate mai sus în 

unul ·a u altul dintre cunei. Alte 1x 1tru intră ri (fig. l), 
:işeza te la tera l ş i m·ii înguste , serv eau accesu lui în 11W 1! 

nianum summ.um ş i poale în cunei mari de margin din 
maenionum primum. Aceste intrări, cu as pect deo ·ebii. 
şi ma i puţin comode, sînt mai d ifi ci I de reco nstituit. 1n 
fin , alte patru intr[1ri (fig. 1) erau s itu ~i te ele o parte '! i 
de alta a celor dou ă loji de onoare. Ele erau utili zat~ 
de că tre cei C 0 1re trebui a u să a.ii.mgă în loji $i pe poclium. 
S deschideau si ele în dreptul a celuiaşi pmecinctio m:ii 
sus amintită, de unde se cobor<i, prob·ibil, pr in cîteva 
trepte p podium. În aces t fel, spectatorii e rau se1x 1·
rati încă de la intre re, di ve rsele grupuri ş i ca tego rii 
so~i a l e neame ·tecînd u-se nici m[1car în acest moment. 
Pe ele altă parte, sistemul era şi foarte pra ti c. Trebui~ 
să fi ex istat modalităţi de a indica în că în faţa i.ntr„irii 
sectorul în care co nducea aceast~1. 

Dimensiun ile elor 12 intr[iri se prezint·'.\ (1stfel: in
trarea I - 2,35 111 lă ţime (fig . 14, 15); intrarea li --
2,35 m; intrarea Ilf - 2,40 m şi cu prag (nr. 30, fi g. 
l / 26) de calcar cu bordură pe latura ex te ri oa r[1; intra
rea IV - se pare că iniţia l ·ivea 2,65 m 1 :1ţi111 e, ·1poi c1 

fost î ngu · ta tă întrusît se păstrează un prag de calcar 
(nr. 31, fig . 1/27) h.mg de l ,55 m, u bord urci spre ex 
terior; intrarea V - 2,65 m; intrarea VI (fig Hi) 
2,27 rn; intrarea vn (fig. 17) - 2,45 111 şi un prag de 
gresie (nr. 32, fig. 1/28), mărginit de borduri laterale 
şi una pe latura exterioară ; intrarea VJJI - 2,92 m ş i un 
prag de gresie (nr. 33, fig . 1/29) ce are într- un colţ un 
oficiu rotund pentru uscior, o bordură la tera lă şi un a 
pe latura exterioară; intrarea IX - 2,80 111 şi un prng 
(nr. 34, fig. 1/30) cu o bordură l aterală şi una pe latura 
exterioară; intrarea X - 2,45 m şi un prag de calcar 
(nr. 35, fig. 1/31) ce are un oficiu pentru u scior şi o 
bordură pe latura exterioară . Această intrare a fost con
sidera tă de C. Daicoviciu ca blocată probabil în secolul 
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Fig. LG. Jnlrarea nr. VI 

al l V-lea (fig. 18). Intrarea X I - 2,37 m .: i un p rag de 
g resie (n r. 36, fig. 1/3 2), ·wînd o bordură latera lă ş i una 
pe latura exterioară ; int ra rea X ll - 1,37 m a fost ş i ea 
consideraW, de asem enea, în ·t c:eeaşi perioad<\ bloca ti1. 
Oricum această intrare este deosebită de celelalte, fi e 
din construcţi a iniţia lă , fi e în urm a un ei tran formă ri 
u lterio are52. 

î n ubsolul tribunelor e găsesc şase înd peri car e 
co muni ă cu a rena (fig. 1/ C, D, E, F, G, H). Ele sîn t 
dispu c simetric, trei în ju.mătatea nord'ică, alt , trei î n cea 
sudică a amfiteatrului . 

lntrar a dinspre arenă în· în căperea D are lăţimea 
de 1,45 m şi un prag de gr esie (nr. 25, fig. 1/21) cc pă -
trează un orificiu pă trat p ntru u scior şi o ş[111.ţuir (fig. 
J 9). A · astă î ncăpcP a f st săpată în s colul trecut ş i 
es l d cri să sub nume] de c·:i mcra nr. 1753. R f ritor la 
ca s tc amintit un zid înalt de 0,50 rn ş i jo d 1 m , 
aflat în m ijloc ul ca mere i şi frînt în unghi dr e pt (!), ce 
nu a putut fi 'Xplica t. Acest zid nu ma i apare ~a C. Dai
cov iciu si nu se vede nici astăz i vreo urmă < sa. Este 
vorba, 1;robabil , despre o confu zi a autorului . U n alt 
autor al să păturil or vechi afi rmă c[\ perimetrul celor 
do u ă î nc-"1p ri de la xtrcmilăţ il e ax i scurt a a renei r a 
în. treptc54, lucru infirmat de săpăturile lui C. Daicov iciu 
(vezi fig . 12). In fin e, între planul lui C. Da icoviciu (fig. 
12) ş i cel al Jui Gh. Szinte (fig . 20) există şi alte deo
sebiri privind ac ste î ncC:tper i. Astăzi î ncăpe rea D se 
prez intă a ·tfel : dincolo de prag, pc o distanţ[1 de ci rca 
1,25 m, ca se lăţeşte la 2,24; în continuare , zidurile la
t rale cotesc în unghi drept spr exterior şi dau naşter 
u nui spaţiu larg de 5,80 m . Lungimea aces tuia este de 
5,48 m , unde es te închis de zidul din spate. La mijlocul 
aces tuia se află o deschidere el e J ,25 m, cc permite co
municarea cu paţiul liber din spate. Deşi pare o in
trare în î ncăpere, est greu de înţeles cum se putea 
pă trunde din cxt -riorul amfiteatrului prin intrarea III 
sau IV întrucî t exis ta o însemnată diferenţă de nivel 
între acestea şi deschiderea din spate a încăperii . 

A doua încăpere s imilară , G, (fig. 21 /22), deş i ase
mănătoare ca formă, are alte dimensiuni. Intrarea din 
arenă are 1,40 m ş i un prag de marmură (nr. 28 , fi g. 1/24) 
car nu prezintă urme de fixa re a un -i uşi. Apoi înc3-
perca se lărgeşte la 2,90 m pe o lungim d circa. 1,40 m. 
Ca şi camer a D se măreş te apoi la 5,35 m lungime ş i 
5,65 m lăţime. In interior, spre colţurile din spate , s 
aflau două pla tforme de piatră, patrula tere. 

In ceea ce priveşte funcţionalitatea acestor două în
căperi aflate sub tribune, arheologii de la sfîrşitul seco-

52 Accesul din ex t·e rior se făcea prin p a rta lu blă de le mn ce se Ies 
chidea spre c uloa r . P . Kirăly, op. rit„ 126- 127 

53 P. Kirâ ly, op. cit „ p. 124 -125 .1escrie ma i multe încăpe ri de pe 
latura nordi că,dîndu- l e numere ~i trimi ţî nd la un plan ce nu a fost c uprins 
însă î n lucrarea sa. P c pla nul p ublicat de Gh. Szint·c, op. ci t . (bănuim că 
trebuie să fi e acel aşi ) nu sî nt trecute aceste numere. Urmărind descrie rea lui 
IGrâly, a m reu şit să identificăm pe p la n î ncăpe rile numerotate de acesta. 

54 G. Szintc, op. cit„ p . 36. 
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lului trecut au presupus (cel putin pentru camera D) 
c[t e ra cuşcă pentru anim ale, adu cînd ca dovadă oasele 
d urs ş i mistr ţ gusilc aici55. 'întcm. de părere c·'i un 
as m enea argum ent nu poate susţine id 'a formu lat ·-1. 
C. Daicov iciu consid era că er au nişte săli de serviciu 
de. t inate cadavrelor ş i răniţilor sau că servea u drept 
spolietr ·iuni, fi ră a aduce nici un. argum c nt56. D şi ·ele 
do uă încăperi sînt foarte asc 111 ~1n ~1 toarc ca p la n ş i am
plasare, nu es lc obligator iu să fi avut ac aş i funcţiona
litate . D ş i se poale pres upun e, după config ura ţi a pra
g ului , că încăperea G nu avea uşă, es te greu de ac
ceptat o ascrn -nea posibilita te . U na dintre ele a r fi pu
tut fi o carcera pentru anim ale, avînd dimensiun i c -
rcspu n ză toare . Este 111 ai greu de explica t în ă cum erau 
introdu ·e animal cl în interior ş i cum li se d~1dca dru
mul în arenă . Ipot. za lui C. Daicoviciu poate fi şi ea 

.f< ig. 17. J 11 trarea nr . \'ll 

acceptată . Una dintre încăperi putea servi ca poliariwn. 
Dar la fel de bine tot aici putea fi adăpostit un sanctuar, 
care se a menaja frecve nt î n am fiteatre la unul din cape
te le axei scurtc57. 

Mai exis tă încă patru încăperi în subsolul arenei 
car au deschidcr spre aceasta (fig. 1/C, E, F, H) . Ele 
sînt di spuse cîte două pc fi ecare latură a tribunelor, de 
o parte ş i de alta a încăperilor D şi G. Incăperea C (nr. 5 
la Kira ly ) arc dim ensiunile de 5,60X1 ,55 m. Din arenă 
s intra printr-o deschider e de 1,25 m lăţim e. Pragul. in
t rb'1rii (nr. 24, fig . 1/20) este o placă d rnarmur'i, avînd 
două borduri laterale. în. faţa sa erau do uă trepte g~1s ite 
in situ ş i foarte uzat - p e car se urca î n. arenă58 . Din 
co nfig uraţ ia pragului s-ar pă rea că nu x ista uşă, po
si bilita te ce tr buie privită î nsă cu multă rezervă . Tot 
pc latura nordică se afl[1 o î n căpere similară, E (nr. 29 
la Kidly). Ea are dim ns iunilc de 6,50X 1,60 m, fiind 
deci cu ceva m ai m ar e decît cea precedentă. Spre arenă, 
zidul podium-ului este întrerupt pe o lăţime de 1,45 m 59. 

Pragul intrării (nr. 26, fig. 1/22) este o placă de gresie 
ce prezintă o şănţuire. După configuraţia sa s-a consi
derat că uşa avea o singură aripă. Probabil, avea şi două 
trepte spre arenă60. In deschiderea intrării s-a descoperit 
un fragment dintr-un arc de piatră, gros de 0,20 m, ceea 
ce a dus la concluzia că intrarea era boltită şi trebuie 
să fi avut înălţimea de 1,80 m61• Nu a fost precizată 
funcţionalitatea încăperii. P e latura sudică , lîngă poarta 
de vest, se află încăperea F. Planul ei nu diferă prea 
mult de al celorlalte la autorii din secolul trecut. In 

56 P. Kirf1ly, op. cit„ p . 123. 
56 C. Dai coviciu, op. c1:t„ p. 399. 
67 Hcdi Slim, op. cit„ p. MI, n1 ta 32 . 
58 P . Ki nll y, op. cit „ p. 125 dar textul e de stul de co nfuz ş i co ntra

d ic toriu . 
69 Ibidem; cu alte d ime nsiuni şi unele ele mente ce astăzi nu mai 

exi stă. 

so Ibidem. 
01 Ibulem. 
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Fig. 18. lntrnrca n r. X 

schimb, pe planul lui C. Daicoviciu, şi astăzi ca se deo
sebeşte de încăperile C, E, H, şi se prezintă sub forma 
unui culoar (fig. 23) de 11,20 X1 1,58 m care străbate 
toată substrucţia tribunei. Din exteriorul amfiteatrului 
se pătrundea prin in trarea VII, lată de 2,45 m. Aceasta 
are un prag de gresie (nr. 32, fig. 1/28), mărginit de 
borduri laterale şi una spre exterior. Cu ît ne apropiem 
de intrarea în arenă , culoarul se îngustează tr ptat. !n 
arenă se intră printr-o deschidere practicată în zidul ei, 
lată de 1,26 m. Pragul ac -steia este o placă de gresie de 
1,32 X 0,53 X 0,20 m, ce are d ouă orifi.cii circulare, dispuse 
pe latura dinspre ar - nă şi situate la O,GO m una de alta 
şi alte două de formă pătrat~ aşezate asimetric faţă d 
marginile pietrei şi m ai înspre interior comparativ cu 
cele circulare (fig. 24, 25). Pe latma dinspre est a blo
cului se află o bordură ş i urmel alteia se văd spre mar
ginea sa lungă interioară . Pragul este uzat în urma folo
sirii înd lunga te. Pe suprafaţa lui, spre interior, dincolo 
de orificiile descrise se află o inscripţie cu lite re înalte 
de 0,09 m, loc menso, asupra căreia vom reveni. Cea
laltă încăpere de pe latura sudică, H, are dimensiunile 
de 6,40 Xl,62 m. Din arenă se pătrunde printr-o intrare 
la tă de 1,20 m. Pragul de gresie (nr. 29, fig. 1/25) nu 
are nici o urmă de locaşuri de fixare a usciorilor uşii. 

!n ceea ce priveşte destinaţia încăperilor C. E, F, H, 
P. Kiraly considera doar pentru camera C c~t aceasta era 
o magazie, pe considerentul că avea o suprafaţă redusă, 
fă ră uşă62 • Nu este exclus ca o asem nea atribuire să 
fie corectă. C. Daicoviciu era de părere că încăperil 
C, E, H erau carceres pentru animale, iar F, intrarea 
pentru un personal numit m ensores63. El înţelegea deci 
prin carceres încăperi d stinate adăpostirii cuştilor ani
malelor ce erau folosite în venationes. Asemenea încăperi, 
amenajate sub podium şi cu deschidere spre arenă, exis
tau în majoritatea amfitea trelor. Ele se numeau carceres, 
doar că acestea nu serveau numai la adăpostirea cuştilor 
cu animale ci erau şi magazii, locuri destinate pentru 
gladiatori , actori, venatores64. Toate încăp rile discutate 
erau deci carceres. Unele, ca şi camera C, puteau fi 
într-adevăr magazii. Altele puteau fi folosite de gladia
torii care îşi aşteptau rîndul, sau p entru r fugiul celor 
ce evoluau în cadrul luptelor cu animale (v enatores, 
bestiarii). !n cazul acesta intrările din arenă erau acele 
portae posticae. Analogii găsim în cadrul amfiteatrelor 
de la Nîmes65, Salona66, Porolissum67. Ele erau închise, 
probabil, de uşi simple de lemn acţionate din interior 

02 Cf. nota 58 . 
63 C. Daicoviciu, op. cit., p. 100. 
64 A. Gre nier, op. cit ., p . 628, nota 2. 
60 Ibidem. 
66 E . Dyggve, op. cit ., p. 106, 118, nota 1. 
67 [. Baiusz, în „Acta MP", X, 1986, p . 136. Descoperirea de frag

mente de tencuia lă roşie , al bastră, verde ce acoperă pereţii interiori ai 
acestor încăperi, dovedeşte că erau utilizate de către protagoniştii specta
colelor, nu erau pentru animale. 

de către un servant, ce trebuie că urmărea printr-o fe
restruică ce se întîmpla în arenă; cei di.n arenă se puteau 
r fugia în interior, fie în caz de pericol, fie pentru odihnă 
s::iu puteau să-şi aştepte din nou rîndul. După confi~ 
guraţia pragurilor şi spaţiul redus al încăperilor, uşile 
se deschideau în afară. La fel, se văd functionînd si 
într-un diptic bizantin din secolele V- VI .n.68. !n ce 'a 
ce priveşte încăperea F, datorită faptului că a comunica 
direct cu exteriorul amfiteatrului şi din ea se deschide K, 
o intrare în încăperile de sub maenianum summum, nu 
putem exclude posibilitatea ca ea să fi îndeplinit, poate, 
alte funcţionalităţi. Există însă o dificultate pentru posi
bilele interpretări şi anume faptul că diferenţa de nivel 
între pragul exterior şi cel din zidul arenei este consi
derabilă (fig. 23). Ar trebui să ne închipuim o podea în 
pantă spre arenă sau în trepte. Din fotografie se vede că 

F ig. 19. În căpe rea D 

încăperea n-a fost totuşi închisă în spate de vreun zid, 
ca ş i celelalte similare. Acesta putea fi locul pe unde 

l"clU introduse animalele în arenă. La fel de bine însă 
ar putea să fie porta libitinensis pe unde se scoteau din 
arenă gladiatorii morţi şi animalele ucise. 

Porţile principale de acces în arenă erau situate la 
extremităţile ax i lungi. Astăzi ele se prezintă sub forma 
a două culoare (fig. 11 A, B) care separă clădirea în două 
s ctoare mari semicirculare. 

Culoarul estic (A) se pr - zintă astfel: pornind din 
afara arenei, obs rvăm că ' zidurile laterale ale acestuia 
i s din planul construcţiei cu circa 1 m, formînd doi 
contraforţi ce flancau intrarea .· !n acest punct, lăţimea 
culoarului porţii este de 4,95 m. El continuă cu aceeaşi 
d schidere circa 4,52 m spre interior, pentru a se lărgi 
apoi datoriFt unui cot în unghi drept pe care-l face 
zidul său nordic (fig. 8). 1n această zonă, lăţimea sa 
a jung la 6,35 m. S-a creat în acest fel în interiorul 
culoarului un spaţiu delimitat spre nord de zidul radiar 
al tribunei şi deschis spre arenă, avînd dimensiunile de 
3.45 X 6,35 m. Pragul de calcar aflat la intrarea în arenă 
are 6 'Urme de lăcaş: trei centrale dreptunghiulare, una 
dr ptunghiulară spre marginea dreaptă şi cîte una cir
culară spre extremităţi. Latura dinspre interiorul arenei 
are o bordură-prag. Observăm că pragul e aproape lipit 
el e zidul sudic al culoarului porţii, dar nu acoperă şi 
spaţiul din faţa sălii patrulatere mai sus descrise. Pragul 
este aş zat peste zidurile coridorului subteran c care iese 
prin poartă (fig. 8). Ni se pare destul de clar că accesul 
spre arenă se făcea numai prin porţiunea ocupată de 
prag. Locaşurile acestuia ne fac să presupunem exis
tenţa unei porţi de lemn duble ce se deschidea spre 
interiorul culoarului. Orificiile dreptunghiulare din cen
tru erau, probabil, pentru zăvoare v rticale care asigu
r au închiderea porţii. Spaţiul dintre poartă şi zidul ce 
delimitează spre nord sala din această parte a culoa
rului nu putea rămîne deschis spre arenă. Putea fi [nchis 
eventual printr-un baraj mobil sau fix de lemn. !n ceea 

6 S E . Dyggve, op. cit . , p. 11 , zo na 5, fig . 6 1 (d i pticul 1 ui Anastasius). 
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ce prfveşte latura sa dinspre interiorul culoarului, era 
rezolvată fie în acel aş i mod„ fie, de exemplu, printr-o 
colonadă ce permitea accesul direct din culoar şi spri
jinea acoperişul. Acesta putea fi boltit deasupra culoa
rului propriu-zis, putea avea planşeu şi tribune deasupra 
sau, mai probabil, acoperiş simplu de ţiglă în pantă spre 
arenă . Oricum, dispunem de prea puţine elemente pentru 
a da o soluţie satisfăcătoare acestei probleme, de aceea 
sînt posibile mai multe ipoteze. 

Considerăm că poarta de est juca rolul de porta pom
pae, avînd în vedere mai ales faptul că se deschidea 
înspre zona templelor dintre care cel al lui Nemesis se 
afla în imedi ata sa vecinătate . De aceea, probabil că 
pe aici pătrundea cortegiul care deschidea jocurile. Nu 
este clar însă la ce serveau f;>i cînd au fost construite zi
durile care astăzi blochează faţada exterioară a porţii . 
Ele se leagă şi de templul lui Nemesis. Din păcate nu 
se aminteşte nimic despre ele în rapoartele celor care 
le-au descoperit. Oricum, din momentul cînd în faţa 
porţii s-a ridicat o clădire , poarta trebuie să-şi fi pierdut 
funcţionalitatea iniţială. Greu de explicat este şi rolul 
sălii patrulatere din culoarul porţii. în interiorul ei s-a 
găsit o scară de piatră oare ar fi putut servi accesului 
printr-o intrare lată de 1,55 m în încăperea de pe latura 
de est a sălii aflată sub maenianum summum. De aici 
se putea trece n1ai departe într-o încăpere similară 
printr-o deschizătură de 0,60 m69. Sala în discuţie ar fi 
putut servi necesităţilor spectacolului, fi e ca loc de de
pozit pentru unele elemente destinate acestuia sau cor
tegiului ce d schidea jocurile, fie chiar ca un mic sa.nc
tuar. In fine, nu e exclus să fi fost o carcera70. 

Culoarul vestic (B) are lungimea de 11 m şi lăţimea 
de 4,73 m la intrarea în arenă, în timp ce la cealaltă 
extremitate se lărgeşte la 5,45 m (fig. 4) . Zidurile sale 
laterale se prelungesc în afară cu 1 m, avînd, probabil, 
aspect de contrafort. La intrarea îri arenă s-a păstrat 
pragul porţii (nr. 23, fig. 1/19). El este de calcar, păs
trînd urmele unui canat lung şi ale unei borduri-prag 
spre arenă. Era închis, probabil, la fel ca culoarul estic, 
de o poartă dublă de lemn ce se deschidea spre interio
rul culoarului. Acesta era, se pare boltit, cu aspect de 

GO P. J\ir:'1l y, op. cit„ p. 121. Intrăril e nu an fost găsite (sa u nu sî nt 
a minti te) de că1re C. Daicoviciu. 

70 E. Dyggvc, op. ci t„ p. I l I, fig. 57. Cu două ca1'Ceres ce se deschid 
în cul oarul porţii ş i cu baraje m obile . 
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Fig . 20. Pl a nul am fi tea trului 
după G. Szintc 

tunel, deasupra sa trccînd rîndurile de locuri din tri
bună; şi poarta de vest ar fi servit tot ca porta pompae, 
cu atît mai mult cu cît cea estică a putut să-şi fi pier
dut la un moment dat utilitatea. 

O ultimă chestiune legată de structura arhitectonică 
a amfiteatrului de la Ulpia Traiana este problema exis
tenţei sau inexistenţei unui acoperiş stabil. P. Kiraly 
considera că amfiteatrul era în întregime protejat de un 
acoperiş de ţiglă, aducînd ca argument, pe lîngă miile 
de fragmente de ţiglă pe care le-a descoperit, şi existenţa 
pe zidul arenei a două plinte de coloane cu diametrul 
de 0,50 m găsite in situ71 • Aceste coloane, credea autorul, 
sprijineau acoperişul. O asemenea ipoteză ni se pare 
greu de acceptat, nu doar din punctul de vedere al con
diţiilor de vizionare oferite spectator ilor, ci şi imposibil 
de realizat tehnic. Dacă plintele au existat in situ într
adevăr ar fi fost important de ştiut şi poziţia lor. Dacă 
erau în faţa unei loje de onoar , lucrurile se schimbă . 
Oricum ipoteza unui acoperiş stabil peste întreg amfi
teatrul nu poate fi acceptată. C. Daicoviciu afirma că 
amfit atrul avea un acoperiş de ţiglă, dar numai peste 
maenianum summum72. O astfel de presupunere este. mai 
uşor de admis, fiind posibilă în primul rînd din punct 
de vedere constructiv. De altfel, existenţa unui acoperiş 
de ţiglă deasupra lui maenianum summum pare şi logică. 
In condiţiile climatice şi r egimul de precipitaţii ale zonei, 
un acoperiş ar fi avut rostul de a proteja clădirea contra 
degradării provocate de factorii fizico-geografici . Cu toate 
acestea nu există o dovadă care să poată demonstra cu 
siguranţă existenţa acoperişului. P e de altă parte, pare 
contradictoriu că cei din maenianum sunimum, persoane 
cu statut social modest, să fie protejaţi de intemperii, 
cîtă vreme ocupanţii podium-ului, personaje de vază ale 
oraşului, rămîneau expuşi soarelui sau ploii. Numeroa
sele fragmente de ţigle pomenite (deşi unele puteau fi şi 
cărămizi folosite la zidărie), nu ştim exact unde au fost 
găsite. Ele puteau proveni foarte bin doar de la acope
rişul de onoare, aşa cum arătam mai sus. Considerăm 
că cea mai corectă concluzie care poate fi trasă este că 
anumite zone ale. amfiteatrului erau acoperite cu ţiglă, 
fără a le putea, deocamdată, preciza cu exactitate. In 
campaniile din perioada interbelică a fost descoperit un 

71 I. l\iritly, op. c·it„ p. 125. 
72 C. Daicov iciu, op. rit„ p . ~ 02. Parţial accpe rit a fo st rcco ns titHit 

şi amfit eatTul civ il de la Aq ui acum, cf. l. Szilttgy i, Aqi.tincmn, Buda
pesta, 1!!56, p. 2, fi g. 12. 
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olan de ventilaţie de acelaşi tip cu un altul cunoscut la 
Sarmizegetusa73. Chiar dacă în cazul amfiteatrului tre
buie să fi avut doar rol ornamental, este un indiciu su
plimentar pentru a considera un le zone acoperite. 

A mai fost formulată o ipot ză ce susţine că amfi
t atrul de la Sarmizegetusa era dotat cu un velarium. 
G. Szinte susţine această ipoteză, aducînd ca argument 
o piesă de piatră cu un orificiu patrulater în mijloc în 
care ar fi fost înfipt un malus74. Ideea velarium-ului a 
fost reluată mai recent75, folosind ca argument zece les
pezi de andezit de formă aproximativ pătrată cu latura 
ele 0,50 m şi gro imea m die de 0,20 m (fig. 1/26). Fie
care dintre ele are spre mijloc un orificiu între 8-
10 cm diametru, care o străpunge dintr-o parte în alta. 
Pe nouă dintre ele, deasupra sau sub orificiu, au fost 
notate în p(edes) nişte distanţe . Blocurile au fost desco-
perite în amfiteatru. fi"tră a le cunoaşte locul descope
ririi , autorul ipotezei arată că asemenea lespezi erau 
f ixa te p ccama zidului. ex t. rior al amfiteatrului avînd 
rolul de a susţine mali de care se ancora ordajul d 
sustinere al velarium-ului76. Cifrele ar fi avut rostul d 
a i~dica lungimea circumferinţei pînzei şi implicit a am
fiteatrului. Distanţa dintre doi mali era de doi pedes. 
Ipoteza este ing nioasă şi are meritul că găseşte o expli
caţ ie pieselor şi mai ales inscripţiilor aflate pe ace tea. 
Totuşi se ridică cîteva probleme ce nu pot fi ignorate. 
In. primul rînd, velarium-ul avea rolul de a apăra spec
tatorii de soarele prea puternic şi de aceea este specific 
r egiunilor din Italia, Hispania, Gama, Dalmaţia, unde 
clima este foarte caldă şi uscată în timpul verii. Din 
asemenea consid rente, velaria nu-şi găseau utilitatea în 
provinciil nordice şi dunărene cu veri nu exagerat de 
calde şi mai um de, mai ales că existenţa lor presupune 
şi mari dificultăţi de ordin tehnic. Nu întîln im veluni în 
amfiteatrele din Britannia, Germania, Pannonia. O a 
doua obiecţi ce poate fi ridicată este de natură tehnică. 
Mali cu diam etrul de 8- 10 m rau mult prea subţiri77 şi 
nu ar fi rezistat sarcinii la care rau supuşi. Datorită 
greutăţii proprii considerabile, la care se putea adăuga 
şi vîntul, se crea o presiune asupra parilor, ce \făcea 
imposibilă rezistenţa acestora dacă erau înfipţi ca nişte 
catarge pe coama zidului. In toate cazurile un.de s-au 
păstrat indicii privind existenţa unui velarium, acesta 
era fixat prin mali înfipţi în spatele zidului exterior, în 
consol zidite si duble aflate la înăltime diferită . Ac astă 
soluţie nu era· întîmplătoare, fiind 'singura posibilă teh
nic, întrucît zidul pr lua astfel o parte din sarcina mare 
la care erau supuşi stîlpii. In fine, în discuţie a apărut 
un el ment nou şi anume locul de descoperire a blocu
rilor. A~a cum rezultă dintr-o fotografie luată în timpul 
săpăturilor lui C. Daicoviciu (fig. 6) se vede că unul dintre 
blocuri a fost descoperit în camera b din arenă. Intr-o 
altă fotografie (fig. 10) alte cinci blocuri sînt aşezate pe 
marginea coridorului c, în afara amfiteatrului, ceea ce ne 
face să considerăm că au fost găsite în interiorul său. 
De aceea, apreciem foarte probabil ca toate blocurile să 
fi fost descoperite în interiorul structurilor subterane din 
ar nă . Datorită acestei situaţii am avansat ipoteza că ele 
puteau fi legate de funcţionalitatea încăperilor subterane, 
fie de pegma, fie de sistemul de drenaj78. Nu am omis 
nici posibilitatea alunecării acestora la nivelul arenei 
unde ar fi putut avea o funcţionalitate oarecare. In ipo
teza noastră, nu pot fi însă explicate cifrele. Dacă accep
tăm vechea ipoteză, blocurile trebuie considerate ca refo
losite cîndva în arenă. Aşadar, ipoteza existenţei unui 
velarium are şi o serie de argumente, dar ridică şi unele 
probleme care o pun sub semnul întrebării. 

73 S. Cc,c i ş, în „Ac ta MN'', XX . , 1984, p. 505-507, pl. l. 
a G. Szint-e, op. rit„ ri g. 18. 
75 r. Pi sa, în „A ( fA" , XI, 197 , p. 2 '~ 5 -2~7. nr. 15 -23, fi g. 29-38. 

70 Ide m, op. ci:t„ p. 21'5, fi !l"· 39. 
77 l) exe mplu, 111 teatrul in St. BertTand, bloc urile . cc susţineat~ 

niali au tot o rifi cii circ 11la re , cla r cu liam trul 'e 15 c m, de şi rau aşezaţt 
pe două rînduri, cf. A. Gre nie r, op. rit ., p. 8 10, fig . 266-267. 

1s C. Opr anu, în„ActaMN", XXJ-XXIIl, 1985- 1986, p. 157-158. 

Fig. 2 1. Încăperea G 

In ceea ce priveşte aspectul estetic al monumentului 
în antichitate este dificil să ne formăm o imagine com-
pletă şi veridică. El trebuie să fi fost împodobit cu nui
meroase elemente arhitectonice, unele de marmură (vezi 
Anexa). In interior, zidul aren i arătam că avea culoarea 
roz, ca în cazul altor amfiteatre şi putea fi prevăzut 
din loc în loc chiar cu inscripţii79. 

Dovezile privind genul de spectacole care se desfă
şurau în amfiteatrul de la Sarmiz getusa sînt foarte 
puţine . Totuşi le fac posibilă creionarea conţinutului 
acestora. 

Luptele de gladiatori, spectacol de pură origin ita
lică, nu puteau lipsi din amfiteatre, fiind în primul rînd 
apreciate de către spectatorul roman. Munera glacliatoria 
sînt atestate şi la Ulpia Traiana. Pe una din feţele unei 
cărămizi, de 0,54 X 0,53 X 0,05 m, utilizate în instalaţia de 
hypocaustum a unei clădiri din oraş a fost incizată în 
pasta moale imaginea unui · gladiator. A fost consid rat 
un gladiator din categoria celor „greu înarmaţi", fie un 
secutor fie un oplomachusso. Este cea mai sigură atestare 
a popularităţii luptelor de gladiatori în rîndurile popu
laţiei de rînd a Sarmizegetusei. 

Un alt monument ce poate dovedi prezenţa gladia
torilor în m tropola Daciei este o placă votivă (sau de 
construcţie) de marmură, găsită la est de amfiteatru, în 
zona templului lui Nem sis. P e unul din fragmente se 
găseşte litera din finalul numelui divinităţii, iar pe cel 
de-al doilea e sculptat un trident. Pe această bază s-a 
presupus că dedicantul era un. retiarius61 . Tridentul pu
tea fi însă şi atribut-simbol al lui Nemesis82 şi nu era 
deci obligatoriu ca dedicantul să fi fost un gladi'ator. 
Oricum, prezenţa tridentului ne face să credem că in
scripţia era într-un fel oarecare legată de luptele de gla
diatori. Tot în templul lui Nemesis se pare că stătea un 
altorelief de marmură cu o inscripţie pusă de un perso
naj pe numele Hilan.1s pentru motivul că zeiţa l-a scăpat 
dintr-o primejdie pe frat le să u Alexand r . Acesta a fost 
considerat cu probabilitate vreun gladiator83. O atare 
interpretare nu este sigură întrucît în inscripţie se vor
beşte . de un pericol deosebit de la care a fost salve1it 
Alexander, cîtă vreme gladiatorii erau permanent în 
pericol prin meseria ce o practicau. Un alt obiect c . a 
fost invocat drept dovadă a luptelor de gladiatori este 
o statuetă de bronz, găsită la Zeicani, reprezentînd un 
gladiator trac84. Provenienţa ei de la Sarmizegetusa este 
incertă şi nici producerea într-un atelier local nu poate 
fi dovedită . De aceea, ea trebuie eliminată din această 
discuţie. D şi puţine, există indicii privitoare la desfăşu
rarea luptelor de gladiatori şi viitoarele cercetări ar putea 

10 E. Dyggv , op cil , p. 79 - 8 1, fi g. 37. 
so . Op rcanu, în „Ac1a MN ", XX l, 1984, p . 52 1-526, fi g. I. 
s1 JDF( ! IT /2, 327 , fi g. 270. 
82 Daribeni în „EAA", V, sub v ece Ncmesis , p. 404 - 406. 
sa JDI?, , t/2 , 15, fi g. 260, p. 270. 
84 O. F I oca, în ,„ argetia", X, IY73, p . 13 1- 136, fi g. I, 2; C. Pop, 

în „Acta MN ", X V, 1977, p . 124-125, fi g. 10, c u o inte rpre ta re co rectă 
a supra fun cţionali tătii piesei. 
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scoate la iveală şi altele. Nu ne putem însă închipui ă 
luptele de gladiatori erau deos bit de frecventess. Est 
greu de crezut că la Sarmizegetusa putea exista o trupă 
stabilă de gladiatori profesionişti şi deci şi un ludus glc1-
diatorii !propriu-zis. Spectacolele erau, probabil,. 'date 
de trupe de gladiatori itinerante. Aceasta ar putea fi 
semnificaţia faptului că pe cărămida cu desenul unui 
gladiator nu era specificat numele celui admirat aşa cum 
se înt.îlncştc p m ajorita tea producţiilor de acest gen.86. 
La Sarmizegetusa puteau însă evolua şi gladiatori ama
tori, recruta ţi dintre sclavi, dintre cei condamnati sau 
chiar dintre oamenii liberi. · 

Desfăşurarea de venationes, o altă componentă a 
spectacolului din amfiteatru, trebuie m ai mult presupusă 
pe bază de logică, întrucît argumentele palpabile lip
sesc aproape total. Se ştie însă că, de obicei, luptele de 
gladiatori erau combinate cu venationes87. La Sarmizege
tusa, în lipsa unor frecvente lupte de gladiatori, gustul 
spectatorilor pentru spectacole sîngeroase putea fi mai 
uşor satisfăcut prin venationes. Organizarea acestora era 
mai puţin costisitoare, animalele folosite trebuind să fie 
mai ales cele car trăiau în pădurile Daciei, ca lupi, 
mistreţi, urşi. Nu este exclus ca uneori condamnatii 
la moarte să fi fost aruncaţi în amfiteatru ad bestia:s . 
Desfăşurarea acestor spectacole poate fi susţinută şi de 
existenţa în subsolul tribunelor a unor carceres, utilizate 
nu doar de gladiatori, ci şi de bestiarii, venatores, acro
baţi, animale. 

Tot în amfiteatru, poate chiar destul de des aveau 
loc şi spectacole de pantomimă, puneri în scenă 'a unor 
fantasmagorii mitologice, declamaţii, dansuri, acrobaţii, 
întreceri atletice88. in cadrlil acestora era nevoie de 
mai multe accesorii scenografice, de decoruri pentru ca
drul reprezentaţiei. Recent, reinterpretarea unei inscripţii 
a făcut să ştim mai mult d spre acestea89. Inscripţia fusese 
descoperită de C. Daicoviciu în camera subterană b din 
arenă. Este dedicată lui Nemesis de către C. Valerius 
Maximus, considerat de descoperitor un pecuarius, pri
mitor de animale p ntru amfiteatru90. Lectura a fost mai 
tîrziu modificată în pecunarius, considerată o variantă a 
formei obişnuite pecuarius91 • Analiza atentă a piesei ne-a 
făcut să observăm o serie de neconcordanle între textul 
ei şi interpretările date anterior. S-a propus lectura 
pegmarius92• Era meseria celui care manevra un pegma. 
Pe aceste considerente s-a stabilit functionalitatea încă
perii b din arenă C. Valerius Maximus, pegmarius în 
amfiteatrul de la Sarmizeg tusa, era cel care cu ajutorul 
„maşinăriei" sale manevra decorurile, producea efecte de 
scenă. Evident, nu este exclusă folosirea sa şi în cadrul 
luptelor de gladiatori şi a venaţiilor. Prin ocupaţia sa, un 
pegmarius se încadra, probabil, în rîndurile unui per
sonal stabil şi permanent al amfiteatrului. Asemenea 
„oameni ai arenei'' sînt atestaţi în alte provincii organi
zaţi chiar în colegii proprii93. Lor le r veneau obligaţii 

80 A. Grenier, op. cit„ p. 562, arati:'L că în Gal lia spectacolele de 
gladiatori trebuie să fi fost foarte rare, datorită faptului că erau prea 
cost isi ton.re. 

86 Vezi c ît'eva exemple la Po'mpei, P . Gusenau Pompei Pari s 1899 
p . 174 şi „CJL", V, suppl„ pars. II, 5215; î n Dacia avem 'cărămida el~ 
la ~pulum cu m1mele bestiarului H erculanu(s), ci. V. Moga, în ,,Apnlum", 
!X X I, 1983, f1 g. 1. 

. 87 G. Laf~ye '. î1;, „~~", V'. I, s.v. Venetio, p'. 700 - 701.; P. l\ir<ll y; 
op. cit„ p . 122, afuma ca 10 amfiteatrul ele la Sarm1zegetusa se clesfăsuran 
vena.t·iones ad uc încl ca dovad1L descoperirea un ei mari cantităţi de' oase 
de zimbru, urs, lup, mistreţ. Chiar dacă informaţia este corectă consi-
derăm că ea nu poate dovedi ceea ce credea autorul. ' 

88 L . Friedlaender, op. cit„ p . 412-413; A. Grenier, op. cit., p. 563 -
564, unde este redată descrierea lui Apuleius despre un asemenea spectacol 
la Cyre ne. 

8° C. Oprea11u, în „Acta MN", XXII-XXIII, 1985-1986, p. 150-
151. 

oo C. Daicoviciu, op. cit„ p. 410. 
91 O.). Russu, în „SCIVA", 25, 1974, p . 590-591, fig. 5 (desen); 

La fel, JDR, III/2, 321, fig. 266. Cu unele aprecieri inexacte în descrierea 
~i în vechea traducere a lui C. Daicoviciu. 

92 C. Opreanu, loc cit . 
93 G. Lafaye, în „DA", V, 1, s.v. venator, p. 710-711; „ILS", III, 

2, 7559; „ILS", II, 1, 5H8, 7059. 
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legate nu doar de pregăirea şi desfăşurarea spectacolelor 
ci şi de îngrijirea permanentă a întregului complex des
tinat jocurilor. Foarte probabil, şi la Sarmizegetusa să 
fi existat un asemenea personal. Atestarea îndeletnicirii 
de pegma1'ius ne face să presupunem că existau şi alte 
specialităţi în cadrul acestui grup. „Oamenii arenei" de 
la Sarmizegetusa puteau fi şi ei grupaţi într-un colegiu 
propriu, neatestat epigrafie însă . Avînd în vedere situa
ţia particulară de la Sarmizegetusa, unde şi alte meserii 
erau grupate în collegiU?n fabrum, nu excludem posibi
litatea ca şi angajaţii permanenţi ai amfiteatrului să fi 
fost cuprinşi în cadrul acestuia94. 

Existenţa genurilor de spectacole enumerate mai sus 
ar put a fi probată şi de două piese de marmură găsite 
în amfiteatru. Est vorba despre două blocuri paraleli
pipedi e avînd sculptate, pe una din feţele mai înguste, 
doi d ansatori (fig. 5). Datorită formei, puteau fi nişte 
console sau erau legate de ornamentaţia vreunui loc de 
onoare dintr-o lojă a amfiteatrului. Se observă clar că 
cele două piese sînt per eche, după poziţia celor două 
personaje. Tot atît de bine puteau fi picioare de bănci 
la fel ca blocurile de marmură cu picioare de leu sculp
tate pe una din feţe (BAR, 55, 1979, p. 156- 158). 

Urmărirea is toriei amfiteatrului, a etap lor de con
strucţie, a reparaţiilor sau a modificărilor pe care le-a 
suferit de-a lungul existenţei lui este dificilă datorită 
sărăciei sau incertitudinii datelor epigrafice, numisma
tice şi arheologice. Nu există nici un indiciu care să ne 
facă să presupun m că iniţial, ca şi în alte cazuri, amfi
teatrul ar fi fost construit din lemn, iar abia mai tîrziu 
el să fi fost refăcut în piatră. Foarte probabil că el a 
fost încă de la început r idicat î n piatră. Din păcate nu 
ni s-a păstrat inscripţia de fund are, care preciza nu doar 
data ci şi întemeietorul edificiului. in lucrările mai vechi 
au fost exprimate două păreri privind data construcţiei 
lui. Prima9s afirma că amfiteatrul a fost construit în 
anul 158 e.n., bazîndu-se pe descoperirea unui fragment 
de ţiglă cu stampila meşterului Julius Alexander şi cu 
numele consulilor Sextus Sulpicius Tertullus şi Quintus 
Tincius, Sacerdos Clemens din anul 158 e.n. Cea de-a 
doua, exprimată de C. Daicoviciu96, considera că în 158 
e.n. a avut loc doar ridicarea sau refacerea acoperişului, 
amfiteatrul datînd încă din vremea lui Traian. Intr-ade
văr, ţigla din anul 158 e. n.. nu poate constitui 9 dovadă 
că amfiteatrul a fost construit în acel an. Ipoteza că 
amfiteatrul a . fost construit de timpuriu, fiind unul 
dintre primele edificii ale coloniei, a fost de cur~nd sus
ţinută şi argumentată97. Deşi nici unul dintre argumente 
nu are valoare decisivă, totuşi însumarea lor poate sus
ţine ipoteza. Astfel, este cunoscut faptul că în coloniile 
de veterani, cum era şi Ulpia Traiana, cetăţenii solicitau 

Ot C. Opreanu, op. cit„ p. 155-156. 
os P. Kidtly, op. cit., p . 128. 
96 C. Daicoviciu, op. cit„ p. 403, 396. 
07 C. Opreanu, op. dt„ sub tipar 
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un amfiteatru l< scurtă vreme dup~1 ce se întemeia 
oraşul. Aşa s-au pet recut lucrurile la P ompei şi la Pola, 
de ex mplu, unde amfiteatrele se ridică imediat după 
întemeiere98. !n colonia Ulpia Traian a (Xanten), amfitea
trul datcaz·~ imediat după 100 e.n „ cînd apare şi oraşul99. 
Amfit -atrul militar de la Deva (Chester), c a mai apro
piată analogie de plan pentru cel de la Sarmiz g tusa, 
a fost şi el construit la scurtă vrem după 100 e.n.100. in 
Dacia, o inscripţie ne spun că amfiteatrul de la Poro
li. sum a fost r econs truit în 157 .n., deoarece s prăbuşise 
sau se df\gradase datorită vechimiiJ101. Săpăturile "ra
cente102 au confirmat faptul că la P orolissum a existat 
iniţial un amfiteatru de lemn şi piatră, înlocuit apoi, 
evi dent în 157 e.n„ cu unul în întregime din piatr=i. Pen\... 
tru ca o construcţie cum era primul amfiteatru de la 
P orolissu m, ridicat foarte probabil de militari , să se 
degradeze în aşa măsură încît să fie demolat şi r econ
struit, trebuia să fi trecut un număr considerabil de ani. 
De ac ca pri mul amfiteatru de la P orolissum tr bui să 
fi fost ridicat încă din vremea lui Traian sau la înce
putul domniei lui Hadrian. Dadi soldaţii din castrul de 
la Porolissum şi modesta aşezare din apropiere benelfi
ciau încă de timpuriu de un amfiteatru, este greu de 
crezut că Ulpia Traiana, singura colonia din provincie, 
să fi fost mai prejos. Locuitorii ei, veter ani, t rebui să 
fi fost primii care au avut amfiteatru în Dacia. El a 
fos t construit din piatră înainte sau în acelaşi timp cu 
primul amfiteatru de la Porolissum. Analiza monedelor 
descoperite în amfiteatrul de la Sarmizegetusa a dus, de 
asemenea, la concluzia că el a fost inaugurat spre sfîr
şitul domniei lui Traia n.103. In săpăturile la amfit atru 
s-au găsit şi ţigle cu st ampila legiunii a IV-a Flavia 

U8 H. Kăhl cr , in „EAA", T. s .v. am fil ca lro, JY. 377. 
no A. rcnier, op. cit„ p. 579. 
i oo F.H. Th ompso n, cp. cit„ p. 357. 

101 „C IL ", lJT, 836. 
102 r. Ba. iusz, în „ Ac ta MI ", V II , 1983, p. 137- 138; idem, ln „Ac ta 

MP", X, 1986, p. 13G. 
103 I. Winklcr, în „Sargetia", X J -Xll, 1974-1975, p. 130. 

Felix104, unitate care a părăsit Dacia cel mai tîrziu la 
118 e.n. 10s. P e aces te considerente apreciem că amfitea
trul a început să fie construit la cîţiva ani după înteme
ierea coloniei şi oricum nu după sfîrşitul domni i lui 
Traian. 

Un al doilea 1110111 nt cc pon i ' fi surprins în istoria 
monumentului ste anul 158 e.n. Nu există nici un argu
ment pentru a susţine că acum s-a ridicat un acoperiş 
de ţiglă. Stampila mai sus amintită probează doar faptul 
că în acest an au avut loc, probabil, un le lucrări de 
reparaţii (poate la acop riş, dacă aces ta exista) ori even
tuale rcamena.i ări . Aşa cum arătam mai. sus, un mic 
sonda.i din 1987, ef~ctuat în arenă, în faţn pragului încă
perii F, a arătat nu doar că arena a avut două nivele 
ci şi o r efacere a pragului. Peste v chiul pr g a fost 
aşezat un altul. Deşi această reamenajare nu poate fi 
pusti neapărat în legătură cu anul 158 e.n„ ea dov deşte 
exist nţa unor lucră ri posterioare construcţiei monumen
tului. 

in timpul lui Marcus Aurelius, atunci cînd asupra 
Sarmizegetus i s-a produs atacul marcomanic şi al alia
ţilor acestora, clădirile din afara oraşului au fost incen
diate 106. Deşi nu sînt dovezi că amfitPatrul ar fi fost 
in cndi at cu această ocazie, totuş i dalorilbî amplas'l rii lui 
n-ar fi C'xcl us ca 1 să fi suferit un le di strng ri. 

Din se olul al IIJ-1 a e. n„ avem_ doar s ri a mon c
dC':lor car continuă pîn ~1 la Cal lienus cî nd se în.ir rup 107. 
O ţ i gFi u şta mpil a frag m ntară /A/ur((' lius) Mar (i.anus? 
- cianu. ) parc a data din prima jumătate a sccolul L1i 
III , cînd vor mai fi avut loc lucrări de reparaţii. 

Chiar necunoscînd amănunţit istoria monumentului, 
el trebuie să fi fost în stare fo arte buni în momentul 
retragerii stăpînirii rom ane din Daci.a. Astfel, el a putut 
fi folosit în s colul IV e.n. de către autohtonii daco
romani rămasi în oras ca fortăreată contra atacurilor 
migratorilor. :i?. Kirclly ·afirma că a găsit poarta de vest 
blocată , ceea ce C. Daicoviciu n-a m ai putut verifica 10s, 
deoarece între timp ruinele fus seră transportate de să
teni în alte părţi. El a găsit, în schimb, blocate două 
intrări la tribunc109 (intrarea VT, fig. 16 ş i intrnr -a X, 
fig . 18) ceea ce întăreşte observaţia lui Kirc'\ly. Blocarea 
amfiteatrelor este o practică des întîlnită în epoca romană 
tîrzie şi în perioada nipeţilor chiar în Imperiu. Poate 
chiar în vederea lucrărilor de blocar a intrărilor s=i fi 
fos t adusă în amfiteatru stela funerară, cu înălţim ea de 
3,90 m, care a fost găsită în centrul aren i110. C a m ai 
sigură dovadă a folosirii amfiteatrului în secolul IV de 
către populaţia locală este ' însă clescop rirea unui tezaur 
de 69 de monede de bronz c se întindeau pînă în vremea 
lui Val ntinian I (sau Valer iu) · cînd a fost probabil as
cuns111 . El a fost găsit aproape de muchia zidului ext -
rior al încăperii D112. N-ar fi exclus ca o parte din pie
sel mărunt aflate în colectiilc mu z ului din Sarmi ze
getusa şi Deva, datate în secolul IV, cum ar fi opaiţele 
piriforme, să provină t ot din amfiteatru sau să existe 
ş i un le obiect considerate clin timpul provinciei, dar 
care put au fi utilizate ulterior. 

Revenind la p rioada secolelor II- III, înd amfi tea
trul funcţiona ca edificiu pentru spectacole, t rebuie să 
subliniem că el a jucat şi un îns mnat rol social şi 
politic în vi aţa coloniei şi a întregii Dacii113. Pentru 

JO~ P. l \idtl y, op. c1:l„ cnI. nota 9.5; JDR
1 

l JI /2
1 

540. 
JOG P e ntru a nul ll . 11. se p ronun ţ[~ D . Profasc, în „Acta l\I N"

1 
JV, 

196 7, p. 68-69. Mai nou s-a propus a nul I H C'. n., I. D. Dcnca, Din 
isto1'ia inilitai-ă c1 11foesiei S u.pcriu· şi a Dariei, Cluj-Na r e ca, 1983, p. 157--
158. 

lOU H . Daicoviciu , T. Pi o , î 11 „Ac1a MN", X lI, 1975, p. 159 ~ i urm. 
J07 J. Wi nkle r, op. cit„ n r. .123. 
108 P . I<idt l y, op. c·it„ p. 129; C. Dai cov ici n, cp. cit„ p. "10.1. 
lO!J C. Da icov iciu, op. cit„ loc. cit„ f ig. 26. 
HO I DR, JIT /2, 107. 
111 T. Wi nk ler , op. c1:t„ p. 11 - 11 9. 

11 2 P. J\idl y, op. cit„ p. [28- 129, 138, ca re o numeşte !ncăper('a 
nr . 17, Iă r [t plao, iclc 11 li1icată d n ti c11 camcrn, D. 

n a SC' mnifi ca p a is to ri .[ta amfi1ca.t rn lui în ~cc<Jel c II-III a fost 
recent ş i amănun ţit a na li zant de C. Oprc•a nu în studiul Semnifica/ia. 
soCl'.o-demogra.fică şi politică a a.miit ea.t-ru.lui de ta Vipia Ti·a.iana Sa.rm.izrge
tu.sa„ în „Acta l\1N", XXIV, s ub 1.ipar. 
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semnificaţia ocială a monumentului, pc lî11 gă analiza 
arhitectoni că a tribun .lor, de m are importanţă sînt şi 
in. cri p ţiil. cc d .· crn nau locuri în a mfit a tru. Din. păcate 
n ici un a n u a fost găsi t e'\ in situ , situaţie care duce la 
sc;:ider ea substanţială a valorii docum ntare a întregului 
lot de inscripţii. Uneori, apelul la an alogii poate su plini 
această carenţă . Din cele 24 d inscripţii consider ate a 
fi lega te de des mnarea locurilor în amfiteatru am luat 
în consid rare doar 19, r estul fiind fragm -nte ce nu au 
nici o semnifi ca ţie din. punctul nostru de v derc11 4. De a -
me nea . am mai inclus o in scri pţie în acea · tă cate
gorie. Din total, 15 inscripţii au fost sigur scrise pe spă
tarele u nor bănci d piatră (bisell ia). An aliza dimensiu
nilor pieselor păs tntc sau menţi on ate în texte m ai 
vech i a dus la concluzia că existau cel puţin două tipuri 
de bise llia, un le p ntr u o singură persoană (nr. 11) şi 
altel destinate unor grupuri mai mici sau m ai mari 
(nr. 5, 12). A doua categorie pare să fi fost alcătuită din 
tronsoane, în unele cazuri, cum ne lasă să presupunem 
exemplul nr. 5, de circa 1,50 m lungime fiecar e. Tot 
dimensiunile (nr. 9,13) ne fac să credem că unele au fost 
lucrate or i în ateliere diferite, ori în perioade diferite. 
In ceea ce priveşte dispunerea şi caracterul inscripţiilor 
de pe bisellia, în nouă cazuri pot fi identificate antro
ponime prescurtate fie printr-o literă, fie prin două sau 
prin grupuri de litere. In nici unul din cazuri ele nu 
sînt urmate de funcţii, dar majoritatea pieselor sînt frag
mentare. In patru (nr. 2, 5, 8, 9) ·pot fi identificate 
funcţii, fie explicit sau doar bănuite . P entru cele m ai 
multe nu avem elemente de datare. Una singură (nr. 3) 
poate fi atribuită perioadei Severilor. P entru trei inscripţii 
(nr. 16, 17, 18) nu avem certitudinea că aparţineau unor 
bisellia, starea fragmentară în care se păstrează dîndu-ne 
posibilitatea să le considerăm la fel de bine părţi din 
plăci simple de piatră sau gradenuri. In schimb, nr. 19, 

116 Idem, op. ci t . (ide ntificarea c ifrică din studiul de faţă cores
punde materia lului citat . 
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avînd 20 cm gros ime mult superioară celorlalte spătare 
păstrate, este sigur o parte dintr-un graden de piatră 
sau dintr-o placă. La fel considerăm şi pentru nr. 20. 

Este cunoscut faptul că în amfiteatre locurile n u se 
pun la întîmpla re, ci erau strict r eglementate pr in legi. 
La fel, dreptul de a sta pe biselliuni ap ·~ rţinea i ni ţ i ' l 
donr magistraţilo r . Dreptul de a asista la jocuri pe 
bise llia, aşeza te pe podium,, aparţinea, cu exclus ivitate, 
în pr ovincii doar a ristocraţi e i municipale, deţinătoare:J 
magistraturilor , aşa cum la Rom a legile confirm au doar 
~: enatorilor şi cavalerilor acest drept . Ce i 111 .'.l i im por
tanţi magistraţi ai Sarmizegetusei , clml1nviri, aveau, 
evident, locuri r ezervnte în una din cele dou ·1 loji de 
ono::ir e. Deşi nu sînt atesta ţi în amfiteatru , o inscripţie 
giis i tă in situ într-o l o.i ă, avînd aceeaşi poziţi e ca ş i cea 
de la Sc1rmizegetus·:i., din amfiteatrul militar de la Car 
nuntum d ovedeşte că ea aparţin e v i r ilor municipiului 
Cmnun tum. Cealaltă loj ă s imilară era probabil r ezer 
vatJ înalţilor funcţi onari imperiali din administra ţia pro
vi ncială, fie că r ezida u la Sarmizegetusa ca pro urntorul 
finm1cia r al Daciei Apulensis, fi e că erau doar în t re
cere ca însuşi guvernatorul celor trei Dacii şi însoţi torii 
ăi. O bancă de marmură ave·:t înscris·e literele AVG 

(nr. 2). Putea fi locul unui procurator Aug(usti) dar 
ş i al altui înalt func ţ.ionar imperial. Intreg ordo decurio 
mrni al oloniei avea locuri r ezervate pe p odium . Pe o 
bancă s-a păstra t inscripţia dec. c. (nr. 9). In tregirea 
clec(uri o-ones). r</01/(oniae) este foarte tentantă . Dar se 
putea ca cele 100 de locuri să fi avut o singură indica
ţie scrisă , mai ales că sînt şi multe b[mci t ă ră inscr ip·
ţie. În fine, n-ar fi ex lus să fi fost şi banca unui clec(urio) 
c /(legii) fci br (um), poziţie ce nu dă dea drept ul titula
rului să se aşeze printre de urioni. Trebuie să presu
punen1 că şi fa miliile decurionilor stăteau împreună cu 
ei pe podium , m ai ales fiii acestora. Rezervar ea unui 
spaţiu mai lnt decî t cel necesar un i per ·oane pare a 
se dedu ce şi din lungimea mai mare a uno r b 'inci. îteva 
d in. funcţâile importante deţinute de membri ai lu i 
orc/o clecu r ionum er au cele de Jlamen, pontife:x:, augur. 
O b.'.l n că el e calcar , văzu tă mai demult la Peşteana (nr . 8), 
avea inscr i pţi a Jlam en, car e trebuie să fi fos t urmată !-11 
de cuvîn tul colon iae . Pe o bancă (nr . 5) se poate citi 
cuvîntul coloniae. Deşi lipseşte funcţia , ban a este în
treagă şi are circa 1,50 m lungime. La o margine are 
rezemătoar-e pentru braţ , la cealaltă nu . E te chiar un 
tronson ce se completa cu unul ·imilar , pe ca re este 
în crisă fun cţia . A vînd, aşadar , circa trei met ri hm
gime, pare destinată , mai degrabă, unui colegiu nu prea 
n um eros, decît unei singure persoane. Ar putea fi vor
ba despre colegiul augurilor . Nu este exclus să fi apar 
ţ. inu t lui flcmien sau pontiJe:x: şi eventual fam iliilor lor, 
snu unei alte demnită ţi de seamă . 

Pe unele bănci sînt înscrise doar iniţinle distanţa te, 
ce reprezintă , evident, prescurtări ale numelui pr opri e
tari lor . Pe unele, antroponimele pot fi întregite cu pr o
babiltate . De ex emplu, Valer(-ius -ianus) (nr. 7, 
Am (elius) Muc(ianus?) (nr. 3), ori M(arcus) O(pelliu ') 
I A(diutor)?/ . Nici un antroponim nu poate fi , î nsă , i
gur identificat cu vreun reprezentant al aristocra ţiei mu
nicipale, cunoscut din alte inscripţii. De aceea, n u este 
obligatoriu să considerăm că toate băncile ele pia tră stă
teau pe podium, unele putînd să aparţină şi unor per
soane ce nu făceau parte din ordo clecurionum. 

In concluzie, trebuie subliniat faptul că pe podium 
erau aşezate bisellia, dreptul de a le ocupa r.evenind 
doar aristocraţiei municipale, deţinătoarea funcţiilor po
litice, sacerdotale, cele m ai importante .ale coloniei. 

In cei 22 de cunei din maenianum primum, trebuie 
să fi avut locuri rezervate alte colegii religioase şi meş
teşugăreşti, precum şi locuitorii din pagi aflaţi în te
ritoriul Sarmizegetusei. Majoritatea locurilor erau, pro
babil, pe gradenuri simple de piatră , car e nu ni s-au 
păstrat, dar puteau exista şi bisellia. Iniţial, la înc'::!
puturile coloniei, cei trei pagi atestaţi sau doar presupuţ;i 
din teritoriul Ulpiei, Aquae, Micia, Tibiscum, trebuie 
să fi deţinut un număr de locuri în amfiteatrul colo-
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Fig . 26 . Dloc rec t·a ngula r c u insc ripţi e 

ni ei. O situaţie similară a fost dovedită în amfitea trul 
civil de la Carnuntum, unde un sector întreg din rnae
nianum primum era rezervat unui pa.gu. . Tot în 1noe 
nianum prim:urn trebuie să fi fost plasaţi şi augustalii 
la Sarmizcgetusa . În acelaş i amfiteatru de '1a Carnuntum 
ştim cu precizie unde le era locul. August alii aveau '1-

colo o poziţie m ai puţin favorabilă ca cei din aminti t ul 
pagus, avînd un sector în niaenianum secunclum. Dat.l 
fiind structura arhitectoni c~t diferită a amfiteatrului de 
la Sarmizege tusa, augustalii trebuie să fi avut locuri 
tot în maenianum primum, maenianurn secunclum, fi inel 
egal cu sumrnum rezervat ca tegoriilor sociale cele mai 
modeste . Nefiind magistraţi, augustalii stăteau, de obi
cei , în amfiteatru pe gradenuri simple de piatră . Unii 
pu teau însă primi în mod ex cepţional de la orclo clecu
rionurn o serie de onoruri, între care se mm1ăra şi 
honor biselli, dreptul de a asist a la jocuri pe banca de 
piatră proprie, aidoma magistraţilor . Din întregul gru p 
al augustalilor, avînd însă o poziţie bine stabilită în 
amfiteatru, cei care se bucurau de honor biselli nu în 
seamnă că îşi aveau banca pe podium printre m agis
traţi, ci în sectorul desemnat grupului din care făceau 
parte. Un fragment de inscripţie de pe un spătar (nr. 17), 
avînd lite rele AVG urmate de două haste fragmentar e, 
a fost interpretat ca desemnînd unul din rîndurile de 
bănci destinate augustalilor. Dar întrucît doar unii aveau 
bănci, pe spătar trebuia să fie înscris în primul r înd 
numele deţinătorului. Tocm ai de aceea, unele antropo-· 
nime de pe spă tarele băncilor ar fi putut aparţine unor 
<1ugustali. Dacă inscripţia m ai sus pomenită se referea 
într-adevăr la augustali , ar putea fi parte dintr-o plană 
-:e indica faptul că augustalii ocupau un cuneus al cărui 
număr era reprezentat de hastele fragmentare. Dar honor 
biselli puteau primi şi alţii, cum a r fi decurioni ai co
legiului fabrilor sau liberţi imperiali . De aceea, inscrip ţia 
în di scuţie putea să ateste un Aug(usti) li/bertus/ ce 
beneficia de honor biselli. Oricum, şi cu această even
tualitate, banca rămîne aşezată undeva în ma.enianum 
primum, foarte probabil chiar între august ali. Nume-
r osul colegiu al fabrilor de la Sarmizegetusa beneficia cu 

sigura nţă de locuri în amfiteatru, plasate probabil tot 
în cunei din maenia.nuni prirnum. Majoritatea grupului 
tr ebuie să fi stat pe gradenuri simple de piatră . Un 
clecurio collegii fabrum putea avea bisellium în aceleaşi 
condiţii ca şi augustalii. Pe un fragment, posibil de spă 
t ar (nr. 18), au rămas literele abr, întregite l f /a.br/ i-um/ , 
iar pe un altul, presupus a fi din aceeaşi piesă, se păs
trează bucla de sus a unui _B, P sau R. Inscripţia ar pu
tea să-i ateste pe fabri, fie că era vorba despre o plac:\. 
ce le desemna sectorul, fie că era vorba despre un bi-
·ellium al unui clecurio. N-ar fi exclus însă ca inscrip-

ţi a să fie p·irte din b anca unui palronus sau prae.fectus 
collegii fabrum, funcţii deţinute de cavaleri . în aceastil 
eventualitate, banca era î nsă plasa t<'i pe poclium. 

Cea m ai sigură dovadă a faptului că în m aenianurn 
primum exist au locuri pe gradenuri simple de p i atră 
o constituie inscripţia nr. 19. Este com pusă din două 
fragmente. Pe unul scrie ele suo f ecit, iar pe celălalt 
este un V. Avînd 0,20 m grosime, dim ensiune mult su 
perioa ră sp~t tarelor de bfrn ci, este un fragment dintr-o 
placă fi xatft pe vreun balleus ·au dintr- un grnde n sim
plu . Inscripţia dovedeşte că un ele locuri clin m aenicrnu:m. 
primum erau făcute ca munu. de d1 tre demnit;i ri. Li 
tera V ar putea să fie poate din cifra ·e a ră ta nu m~trul 
de locuri făcute d"e cineva pe ch eltui a l ~l pro pri e, dar şi. 
o liti:ră dintr-un alt cuvînt al in scripţie i. 

In fin , o inscripţi e (n r . 20), cu o int r pr ctarc di : 
cutată în ultimul timp, se aflfl pe prag ul uneia dintre 
carceres (fig. 25). Acesta este r aliza t dintr-o placă de 
·alcar ele l,35 X 0,55 X 0,15 m, pc care seric LOC MENSO. 
Fără a- i. da lectura , C. Daicoviciu considera că inscrip
ţi a de pe prag desemna intrarea s pre tribune a unui 
personal t ehnic legat de reprezentaţii, mensores. Re·· 
cent „redescoperirea" inscripţi e i a du s la o 0ltă ipotez.~1 . 
Co nform acesteia , ar fi. vorba dcspr un mensor fru
m entarius în slujba annoniei Sarmizegetusei, persona j 
care îş i exercita rolul undeva în apropierea depozitelor 
alimentare, iar o inscripţie aşeza tă pe zidul un ei ase
menea clădiri desemna locul unde îsi exercita atribu
ţiile . Apoi , aceeaş i ipoteză presupun~ că locul de di s
tribuire a grînelor se va fi mutat în am fitea tru ş i oclat ;) 
cu el ş i in cripţi a ce dese mn a locu l m ensorului . Lecturr1 
propusă este cea de loc(usj m enso(ris )115. O a tre ia pă-; 
rere co n s ider~\ că poziţia de prag a fos t cvid nt dobîn 
d ită în urm a unei refolosiri, da r şi îminte pl aca se afla 
tot în r.imfitea tru, desemnînd Joc uril e mensorilor in tri 
bune, avînd în vedere d pe gradenuril e dife ritelor am
fitea tre cuvîntul locus sa u loca a pc1re frecvent în foţa 
numel or, fun cţiilo r sa u ocupa ţii l o r celor cure le fo losea u. 
De aceea lectura propusă în cadrul aces tei interpret~tri 
es te loc(a) m enso(rum.) 116. Mcnsorii, nefiind magistraţi, 
pot fi pla · aţi în amfiteatrul de la Ulpi a Tra ian.a undeva 
cu maenia.num primum. Placa nu par e si:1 fi fost un spă 
tar de bancă, ci mai deg rabă o buca t~t d in tr-un graden 
sim plu . Este mai g reu de spus dacii era vorba des pre 
mensori civili sau militari ş i ca re a fost ca uza pentn1 
ca re inscripţia ş i-a pierdut la un mo111 ent da t utilitatea 
iniţi a lă, fiind refolosit~t ca m ateri al de co nstructi e. 

In maenianum summum locurile s pectatoril~ r erau 
pe bănci de lemn simple. S-a presupus că acestea :ir fi 
fost sprijinite pe ni şte postamente de m r.i rmură cu fa ţa 
antcri oar ri sculptat~t î n formă de labă de leu . U n num{ir 
destul de m are de asemenea piese ~1 u fost descoperite 
în să pături, unele păstrîndu-se î ncă în 111u zeele din Dev::i 
ş i Sar111i zegetusa 117. Înălţi 111 ea ş i adînci111 ea lor cores
pund dim ensiunilor unor gradenuri, iar m otivul lab,ei 
de leu este s pecific jilţurilor de piatr~1. Adă ugăm con
statarea că doar faţa anterioa ră este lu cratu , res tul latu·
rilor fiind nefinisa te , precum ş i ex i s tenţa pe faţ a orizon
ta l ă a unor orific ii dreptunghiulare m ari , sau a 
unor şanţuri ce merg pînă la m arginea pieselor, asemănă
toa re celor necesare turnă rii plumbului topit. De aceea 
ne-am putea gîndi şi m ai departe la ni şte elemente ar
hitectonice cu rol decorativ, încastra te în zid ă ri e. Oricum, 
este clar că tocmai existenţ ·1 băncilor din lemn a făcut 
ca să nu fie necesară umplerea cu pă 111înt a co mparti
mentelor deasupra cărora erau asezate . în maenia.num 
summum era locul plebei, al uno~ aparitores, al perso
nalului şi servitorilor nrngi straţilor, al femeilor. 

Pe baza acestei analize a jungem la .... oncluzia că în 
societatea romană locul ocupat de individ sau de grup 
la jocuri nu era o problemă tehni că, de vi zionare , ci mai 
ales una de prestigiu soci al. Poziţia fiecăruia a răta ce 
loc ocupa în societate. Un loc mai puţin prestigios în 

11 5 D . Ali cu, A . Paki, în „Ada MN", XX lll , 1987, p . '1 74-476. 
11 6 I poteza su sţinută ele C. Opreanu ş i 1. P iso . 
117 D . Ali c u ~ i colab ., în „DAR", 5.\ 1979, p . 1.56 -158. 
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a mfiteatru era foarte greu de a fi îmbunătăţit, tot ast
fel cum în societate diferite grupuri era u sepa ra te de 
bariere greu de trecut. Ingennui erau separaţi de sclavi 
prin naştere. Aceasrn deosebire era ~1plicată , cel puţin 
ele iui·e, şi în amfiteatru . Nici a ugustalii , liberţi în m a
joritate, nu-şi putea u depăşi condiţia juridică, deşi unii 
erau bogaţi şi activi pe plan social. Ei putea u doar să-i 
imite pe magistraţi stind pe bisellium, da r nu stă teau 
pe podium al<:Huri de aceştia . Aristocraţia rnunici pal:J 
e ra un grup închis. 

În ce priveşte capacitatea amfiteatrului, de-a lungul 
vremii au fost emise m ai multe ipoteze . Cea m a i veche 
aparţine lui P. Kiraly care a calculat 9 rînduri de bănci 
cu posibilita tea de a găzdui 2 OOO de oameni în jum::'.1 -
t a tea săp·1U:'\ de el, deci circa 4 OOO de specta tori în în
treg mnfiteatru 11e. De cu totul alt[1 părere es te colabo
r atorul său, G. Szinte, care presupune 8 ş iruri de bănci 
ca re pot cuprinde pentru întreg edificiul 3 77fi de per· 
soane1 19. C. Da icov iciu presupune o capacita te de 5 OOO 
de spectatori120, iar G. Forni, într-un studiu complex, 
propune cifra de 5 200 de locuri 121 . 

Problema este reluată de C. Opreanu care acce pt;'i 
existenţa a 9 rînduri de bănci ş i , calculînd circumferinţa 
fiecărui ş ir şi acceptind 1[1ţim ea de 0,45 m pentru fie
care loc a junge la o capaci tatea de 4 140 de locuri 122. Cu 
o reducere de 100; 0 reprezentînd locul celor 12 voniitoria„ 
cifra presupusă es te de 3 700 locuri. Şi această cifră, 
apropiaU'1 de cea propus[1 de G . Szinte, reprezintă d o::i r 
o ipoteză. O cifr[1 mai exactă va putea fi stabilit[1 după 
reconstituirea grafică a întregului edificiu cu plasa rea 
fiecărei bănci de piatr[1 pe pla n, n scărilor , culoarelor, 
~ojil o r , reconstituirea por~lor principale ş i stabilirea 
înălţimii lor în a rmonia construcţiei, elemente care vor 
face obiectul unui alt studiu. 

Amfiteatrul de b Sa rmizegetusa , ca alte amfitea-· 
tre din Imperiu, se afla într-o strî.n si'.1 interdependenţă , 
prin rolul s[m social, cu alte edificii cu caracter de cult 
sau public. S.înt cunoscute î n a proapierea sa templul 
ze iţei Nemesis, termele, schola. gladiat01·um cu depen
dinţele sale ş i prin descoperirea a două inscripţii123, 
imediat la est de monument, se p oate presupune existenţa 
unui templu al Romei şi al lui Augustus 124. Relaţia a r
heologică, stratigrafică şi socio-politică a amfitea trului 
ca monument ş i inst ituţie cu celelalte edificii sacre sa ..i 
publice va f ace, de asemenea, obiectul unui alt studiu. 

Cu toa te că în ultimul timp preocupările privind a
cest m onument sînt m ai frecvente, multe din proble
mele pe care le ridică au rămas nerezolva te sau con
stituie obiect de s tudiu, dar el rămîne pentru moment 
unul dintre cele m ai complexe monumente de arhitectură 
romană din Dacia. 

PIESE A'RHITECT'ONICE ŞI ELEMENTE DE CONSTRUq"IE LITICE 
ÎN AMFITEATRU 

(ln situ) 

I. I. Ba.ză de coloană. 2. Ca lcar, sculptare . 3. Fragmentară. 4. 26,5 X 
x 59,5 x 48 cm. 5. Bază si mpl ă, care se co mpune din plintă, tor şi, 
în partea superioară, un rest a l colcanei. 6. Ulpia Tra iana. 5. Seco
lele II-III. 8. Săpături. 9. P carta nordică. 10. Inedită. 

2 . Cornişă. F ig. 1/ 1. 2. Marmurr1, sculptare. 3. Fragmentară. 4. 107 x 
X 55 X 28 c m. 5. Cornişă, probabil, de la poartă, cu t rei profilaturi 

adînci, în formă ele trepte, pe marginea laturii lungi. 6. Ulpia Traia
na. 7. Secole le II-III. 8 . Săpături . 9. Interior, în dreapta porţii 
estice. 10. Inedită . 

J. I. Corni,1ă. F ig. 1/2 . 2: Marmură, sc ulptare . 3. Fragmenta ră. 4. 95 X 
X 125 X 27 c m . 5. Aceeaşi descrie re ca a piesei'11r. 2 . 6. Ul pia Tra ia na. 
7. Secole le II-III. 8. Săpături . 9. Arenă, lîngă tribuna ele pe latura 
n orclid1. JO. lnedi tă. 

!) 2 

us P. Kiraly, op. cit. , p . 125- 126. 
119 G. Szinte , op. cit ., p. 37. 
120 C. Daicoviciu, op. cit„ p . 395. 
1 21 G. F orni în „Apulum" , XIII, 1975, p . 153. 
122 C. Opreanu, op. cit 

l2s IDR, llI /2, 217; I. Piso, „R. H.," 5-6/1074, p. 723-733 
1 2 4 Ipoteza aparţine lui l . Pi so şi D . Alic u . 

-! . l. Cornişă . Fig. 1/3. 2. Marmură, sc ul ptare. 3. Fragme uta rit . 4. 180x 
x 110 x 35 c m . 5. Arc patru profila t uri, pc ma rgiuea lat urii lungi . 

() - 10 . Rubrici simi la re cu a le piesei nr . 3. 
5. I. Cornişcl. Fig . 1/4. 2. Ma rmurt1, sc ul pta re. 3. Huptrt în douiL bucăţi . 

~ . 195 x 60 x 25 c m . 5- IO. Rubrici ase mănătoare c u cele a le pieselor 
nr. 3 -4. 

6. I. Cornişă . Fig. 1/5. 2. Marmură, sc ulptare. 3. Fragme n t a ră. 4. 58 x 
:<. 3 1x 32 c m . 5- 10. Ace leaşi rubrici cu a le pieselor nr. 3 -5. 

7. I. Cornişă . F ig. 1/6. 2. Marmură, sc ulptare. 3. Fragme11tadt. 4. 155 x 
x 97 x 32 cm. 5. Se observr1 trei profilaturi puternice. 6-8. Rubrici 

similare cu a le pieselor nr. 3 - 6. 9 . A re nă, lîngă l'ri buna de pe latura 
„ . ud i că. JO. Inedită. 

8. J. Cornişă. Fig. 1/7. 2. Marmură, sc ulptare. 3. Bine co nservată. 
4. 36 x 45 x 38 c m . 5. Corni şa a re trei profilaturi p ute rnice , în formă 
ele se mivolute. 6. Ulpia Traia na . 7. Secolele 11-llI. 8. Săpături. 
9. Arenă, pca rt a sudicrL. JO. In edită. 

9. I. Coniişă. 2. Marmură, sc ulpta re. 3. Fragm e nt ară . 4. 110 x 80 X 
x 25 c m . 5. Corni şă preze ntă în tre i profilaturi puternice. 6 . Ul pia 
Traiana. 7. Secole le II -III. 8. Săprduri . 9 . Exterior, î11 st înga porţii 
·, estice. JO. Inedită. 

10. 1. Bancă. Fig. 1/8. 2. Calcar, sc ulptare. 3. Fragme ntarll . 4. 65 X 
:< 105 x 48 m . 5. Banca co nservă o parte din spătar şi o l aterală 
pe ntru sprijinirea braţului . 6. Ul pi a Traiana . 7. Secolele IT-III. 
8. Săpături . 9. AreniL, l i n gă tri buna de pe latura nordică . 10. Inedită . 

11. l. Bancă . F ig. 1/9. 2 . Calcar, sculptare, incizare. 3 . Fragmentară. 
~. 60 x 164 x 40 c m . 5 . Prts trează sp{ttaru l şi o rcze mMcare. P e spă
tar inci zate literele : I ( ?) C L ( E?). 6 - 9. Rubrici similare c u cele 
a le piesei anteri care (nr. 10). 10. 1. P iso, AIIA Clu.j, X X I, 1978, 
p. 284, nr. 8, fig. 11 /2 1; I DR, III /2, 43. 

12. l. Bem.că. Fig. I/ 10. 2. Calcar, sc ulptare . 3. Fragmen tară. 4. 41 X 
X 51 x 55 cm . 5. Păstrează o mi că porţiune din spăta r. 6 - 9 . Rubrici 
asc mănMoare cu cele ale piesei nr. JO . 10. Ineclitri. 

13. l. Bancă. Fig. l / I l. 2 . Marrnuri't, sc ulptare. 3. Fra gme ntară. 4. 6 1 X 
x 46 x 55 cm. 5- 10. Ace leaşi ru brici cu cele ale pieselor nr . IO, 12 . 

14 . l. Bancă . F ig. l / 12. 2. Calcar, scu ipi-are. 3. Fragme nt·ară . 4. 50 x 
x 90 x 29 c m . 5 -10. Vezi rubricile pieselor nr . 10, 12 -13 . 

15 . l. B ancd. 2. Marmură, sc ulpta re . 3. Fragmentară. 4. 43 X 9.5 X 48 c m. 
5. Se observă şi o mică porţiune de la haza spătarului . 6-8. Vezi 
rubrici le pi eselor nr. 10, 12 -14. 9. Are ntL, în d reapta ca nalului ce n-
1l'a l. 10. Inedită . 

16. I. Bancă. Fig. I/ 13. 2 . Marmură, sc ul pta rc. 3. Fragme nta re. 4. 22 X 
x 105 x 50 c m. 5 - 8. Ace leaşi ru brici ca cele ale piese lor IO, 12 - 15. 
I). A re nă, Jîngil pcarta sudi că . 10. Inedită . 

17. I. Scai'ă. F ig. I/ l. 2 . Gresie , sc ulpta re. 3. Bine conservat[1. 4. 133 X 
x 74 x 37 c m, î nrtl ţimea treptelor 15 c m, lrtţimca tre ptelor 28 cm. 
5 . Sca ra este compusă di n t rei trepte , încadrate de o bordură latrL 
(22 c m ). 6. Ulpia Traiana. 7. Secolele II-III. 8. Săpil turi . 9. Exte
rior, în ~lrcapta pc rţii est ice şi a te mplului ne mesiac. JO. G. Szinte, 
HTRTE, VI II, 1893- 1896 ( 1897), p. 37, fig. 16. 

18 . I. Bloc-suport pentnt st-îlp de poa·1' tă. Fi g. 1/ 14 . 2. Calcar, sc ul ptare . 
3. Bine co nservat . 4. 23 X 115 X 60 cm. 5. Blccul pre zinlll dou[l ori
fic ii , unul larg ce ntral (dia met rul 20 c m ), pe ntru susţine rea st îlpului 
porţi i şi a ltul mai mic (diametrul 11 c m) pentru uscior, pe una din 
margini. P e o laturft lungă se observă o şănţuire. 6. Ul pia Traiana 
7. Secolele H-UI. 8. Săpături . 9. Are ntl, în st înga porţii estice . 
lO. Inedit ă. 

19. I. Bloc- prag de uscior . F ig. I/ 15 . 2. Gresi e , sc ulptare, 3. Bine păs
tra t . 4. 70 X 70 x 22 c m . 5. Pre zi ntlt un orificiu plttrat. 6 - 10. Rubrici 
si tn ilare c u cele a le piesei nr . 18. 

20. l. Bloc-pra.g de usci:or. F ig. 1/ 16. 2. Marmură, sc ul ptare. 3. Fragme n
iar. 4. 66 x 63 x 3 1 c m. 5-10. Ace lea şi rubrici cu ce le a le pi esei nr. 19. 

2 1. I. B foc-pra.g de uscio1' . F ig. 1/ 17. 2. Gresie, sculptare . 3. Dete riorat . 
4 . 65 x 80 c m, grosimea nu s-a putut măsura, piesa fiind adînc îngro
patr1 în pămînt . 5. Pre zintă. un orifi ciu circular ce ntral. 6-8 . Rubrici 
<tSe mănăt:oa re cu cele ale pieselor nr . 19-20. 9. Are nă, lîngă t ri buna 
de pe lat ura sudică. 10 . Inedi t. 

22. I. Placă de p1'ag. Fig. 1/ 18 . 2 . Gresie , sculptare . 3. Ruptă în două . 
4. 15 x 352 x 59 cm . 5. Placa păstrează şase urme de l ăca"ş, 3 ce n tra le 
dreptunghiula re, una dreptu nghiulară spre marginea dreaptă şi c îte 
una circulartt pe laturile scurte. Spre interiorul a re nei se observă o bor
durtl-prag ( înll lţimea 8 cm, l ăţimea 12 cm) . 6 . Ulpia Traiana . 7. Se
colele 11-ICI. 8 . Săpături . 9. P laca-prag a por ţii estice (A) aşezată 
transversal peste spaţiul intrării . JO. Inedită. 

23. l. Pia.că de prag. Fig. 1/ 19. 2 . Calcar, sculp tare. 3. Bine co nservatlL. 
4. 35 X 440 cm, g rosimea nu s-a putut. lua, piesa fiin d îngrop~tă in 
pămînt . .'i . Placa co nservă urmele unui ca nat lung ş 1 o bordura-prag 
(î năl ţi mea 9 c m, l llţi mea 15 c m) spre interic rul a re nei. 6. U l.pia T_ra
iana . 7. Secole le 11-ITI. 8. Săpături . 9. Placa-prag a porţ11 veshce 
(B ), plasată t ransve rsal peste spaţiul in t rării . 10. ]nedi tă . 

24. I. Placă de prag. Fig. I /20. 2. Marmură, sc ulpta re. 3. Bi ne co nser
vată. 4. 13 l X 50 cm, grosimea nu s-a putut măsura, piesa fiind îngro
pată î n pămînt. 5. Prezintă două borduri laterale (l ăţi mea 22 c m). 
6. ,Ul pia Traiana. 7. Secolele II-III. 8. Săpături . 9 . Prag interior, 
cuşca de animale (C) din dreapta porţii estice. 10. Inedită. 

25. 1. Placă de prag. F ig. l /2 1. 2 . Gresie , sc ulptare. 3. Ruptă în două 
bucăţ i. 4. 14J x 55 x 3 1 c m . 5. Se obse rvă un orificiu pătrat pen t ru 
uscior ş i o ş11nţuire. 6. U lpia Traiana . 7. Secolele 11-III. 8 . Săptlturi. 
9. Prag inte rior, poa rta nc rd i că (D). 10. Inedită. 

26. l. Placă de prag. Fig . 1/22. 2. Gresie , sculpta re . 3. Fractu rată în două 
bucăţi. 4. 150 x 55 X 25 c m. 5. Pre zintă o şănţuire . 6. Ul pia Traiana. 
7. Secolele II-lll. 8 . Săpături. 9. Prag in te rio r, cuşca de a nimale 
(E) di n dreapta porţii veshce. 10. lnccl ită . 
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27. l. Placă de pra.g . Fi g. l /2J . 2 . Gresie, 5Culptarc, incizare. J . Bine 
conscrvatt1. 4. l J2 X .5J c m, grosimea nu s-a p ul ut lua , placa es te 
î n g ropa tă în piimîn t, înăl ţimea li terci or 9 c m . .5 . Pe placă a par 
clo 11 r1 orificii circulare , două pătra te , o bordură şi i n scri pţi a: LOC ( u s) 
M E NSO(ris) . 6 . Ulpia Traia na . 7. Secolele Il -IlI . 8. Ul pia Traia na. 
9. Prag interior, intrarea de serviciu ( E ) din stînga porţii vestice . 
10. C. Da icoviciu, ACMIT, I V, 19J2, 19'38, p . 400. 

28. l. Placă de prag. Fi g. 1/2'1 . 2. Marmurt1, sc ulptare. J. Fragme ntarii. 
"! . 140 X 8.5 c m, grosimea nu s-a putut mr1s11ra d i n ca uza î ngropării 
pl ăc ii în p 1'tmî nt. .5 . P laca simplă, este fractura lă .în trepte . 6. Ul'pia 
Traia na . 7. Secolele II -111. 8. Săptt t uri. 9. Prag interior , poar ta 
sudi că (G). JO. llledită . 

29. 1. Pia.că de prag. F ig. 1/2.5 . 2 . Gresie, scul ptare. 3. Bine conservam. 
'l . 132 x 60 c m, grosimea nu s-a luat clin ca uza îngrop[Lrii piesei în 
păm înt. .5. P lactt simplă . 6. Ulpia Traiana. 7. Secolele ll-lll. 8. Slt
pături . 9 . Prag interi or, i 11 trarea a uxiliarfL (H) di 11 stînga porţii est ice . 
IO. Ineditit. 

JO. 1. Placă de prag . F ig. 1 /26. 2. Calcar, sc ul ptare . J. Bi ne conse rvată . 
4. 27.5 x 7.5 x 32 cm . .5 . P lacii si mpl ă , în ex terior cu o bord urft (înttl
ţ i mea 4 c m, l ăţi mea 12 cm ). 6. Ulp ia T ra iana . 7. Secolele II - III. 
8 . Săpătu ri . 9. P rag ex terior, i nt rarea stingă (!U ) a părţi i nordice . 
IO. I necli tă. 

J 1. l. Placă ele prag. F i g. 1/27. 2. Calcar, sc ulpta re . J. Fragme ntară . 
"! . 1.5.5 x 77 x 30 cm . .5 . Placă simpl ă, cu o bord ur[t spre exteri or ( înăl
ţimea J c m, l ăţimea 12 c m ). 6 . Ulpia Tra iana . 7. Secolele II-III. 
8. Săpături . 9. P rag ex ter ior, i ntra rea dreaptă (LV) a porţi i nordice . 
10. Inecl itlt. 

J2. I. Placă de prag. F ig. 1/28 . 2. Gresie, sc ulptare . J . Hestaurată . 

T he first of t he a rchitec tura l monurne nts in .Dacia prese ntecl i n t his 
magazine i s the a mp hitheat re at Sa r miseget usa. T he edifice was stucliecl 
in the la.st cen tury a ncl wholl y prese n teci by C. Da icovici u betwee n 19J4 -
19J6. 

At t he begi nning, t he a ut hors present t he h istorical data of the 
r esearches concerni ng t hc monume nt , wit h t he shor tco mings and successes 
specific to t he respec t ive age. T he y es tablish the ty pe oI the construction 
(Il), t he Dyggve typology a nd a.Iso establish tl.te place occ upied by t he 
u !pian a mp hitheatre a longsi cle t hc other a rnp hitheatres, wholly clisplayed 
in the E mpi re, i t belo nging to t he bi ggest a nd bes t achicvecl from a mong 
t he provincial a mphi t heat res. 

Afterwa rds, t he a uthors disc usss about ca.eh co nstit uti ve eleme nt of 
t he co nst ruction : t he a re na wit h i ts st ruct ures of underground walls, 
ca.ves wit h podium, maenianitm primim1 a ncl 1·11aenia.nu.m sumnmm t he 12 
e nt ra nces fro m t he outside towards t he stancls, t he 6 e ntrances from t he 
a rena to t he stand with t heir possible clestinations, the mai n gates, giving 
t he access in the a re na . Then , t he a uthors dea l with t he proble m of the 
roof and t he y bring a rgume nts against a n oldcr supposit ion which sup-

"! . 2.50 x .50 x JO cm . .5. Mărgini tl1 de borduri la terale î năl ţi mea -4 cm, 
l ăţimea 13 c m) şi una spre exte rior. 6. Ulpia Traia na. 7. Secolele II
III . 8. Săpături . 9 . P rag exterior, i ntra rea de serviciu (Vll) clin 
stînga porţii vest ice. 10. Inedi tă . 

JJ . I. Pia.că ele prag. F ig. 1/29 . 2. Gresie , sc ulptare . J. Fragmentară. 
"! . 298 x 46 x 28 cm . .5 . Placa prezintă în t r-un colţ un orificiu rotund 
pe nt ru uscior, o bordură late rală şi a lta (înălţimea 4 c m, l ăţimea 
1.5 cm) pe latura lunglt spre exterior.. 6. Ul pia T raia na . 7. Secolele 
II -III. 8. Săpături. 9. P rag exterior , poartă intermedia ră ele acces 
spre tribune VIII) între in trarea ele serviciu din stînga porţii vestice 
şi poarta sudic ă. IO. lnedi tă. 

3-4 . l. Placă ele p rag. Fi g. 1/30. 2 . Gresie, sculptare . 3. F ra gmcntarlt . 
4. 11 x 72 x 30 cm . .5 . Are o borcl urit ce ntrală spre exterior şi alta 
lateralit ( înălţimea 3 c m, l [Lţi mea H c m ). 6. Ul pia Tra ia na. 7. Seco
lele II-III. 8. Săpături. 9. Prag exterior, intra rea stîngă (IX ) a 
por ţii sucii ce . IO. l nedi tă. 

3.5. 1. Placă de pra.g . Fi'g. 1/J I. 2 . Gresie, sculpta re. J. Franme ntară. 
"! .a. -48 x 48 X JO c m ; b. 130 x 7.5 x J2 c m . .5. P laca se pitstrează în două 
fragme nte di sparate , avîncl un orificiu pent ru uscior Şi u n rest de bor
dură ( î năl ţimea J c m, l ăţimea 1.5 c m). 6. Ulpia Traia na . 7. Seco
lele II -III. 8. Săpltturi. 9. P ra g exterior, intrarea dreaptă (X ) a 
porţii sudice. 10. Inedi tă. 

J6. 1. Placă de prag. F ig. l /J2. 2 . Gresie, sculptare . 3. Huptă în două . 
4 . l.59 x 'l7 x 2.5 cm . .5 . Păstrează o bordură laterală şi una exterioară 
( î năl ţimea 2,.5 cm, lăţimea 1.5 c m) pe faţa ce ntrală, 1 ungă. 6. Ul pia 
T raiana . 7. Secolele II - I II . 8. Săpături . 9. Prag ex te rior, poarta 
intermediară de acces spre t rib u ne (XI) între poart·a sudiciL şi in t ra
rea a uxi lia rr1 din stînga porţii estice . 10. Inedită . 

portecl t he idea of a vela1-;1,1m. T he a ut hors de monstrate t hat at least a part 
of t he stancls was coverecl wi t h a roof of t iles. The n t here i s a brief co m
mentary on t he type of shows t hat took place i n the a mp hi t heatre, gla
d iators figh ts, venationes, pa ntomime, spor t contest s etc . 

Chronologicall y, t he e nse mble supposes severa! stages : i t was built 
cluring Tra ja n's ti me, repai red in 1.58, once a ga in repai red in t he first 
half of t he J rd ce ntury a chieved as a fort ress in t he 4t h centur y a nd later. 
The a rgu me nts are take n !rom t he fields of archeology, epigraphy a nd 
numismatics. 

The n, brie fi y, t he a ut hors a na l yse t he poli tical part played b y 
t he amphi t heatre in t he li fe of t he Tra ja n colony consiclering t he i nscrip
tions on the stone benches. T he capacity of t he a mphitheatre, by establish
i ng the peri meter of each of t he 9 supposecl rows of be nches, is established 
h ypotet icall y at the fi gure of J , 700 seats. 

I n t he e nd t he a ut hors mention t he act t ha t a nother stucly will 
deal wi t h t he a rchi tectural a nal ysis a nd interdepe nclence of t he monument 
to t he other eclifices sur rouncling it, t he t hermae, t he te mple of godcless 
Ne mesis, se/tola gladia toritni , the te mple of Ho me a nd August us. 

http://patrimoniu.gov.ro




