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RA P 0 R TŰ
ASUPRA CAl ETORIEI LA RUINELE SARMISAGETUSEÍ Şl A INFORMAŢIUNILORŰ ADUNATE LA FAŢA LOCULUI, IN ANULŰ 1882

In urmarea seirilorü venite ín anulű espiratü 1a. acestü corpü academicö despre săpăturile, cari eraü să se întreprindă în ruinele
Sarmisagetusel (Ulpia traiană) de către o societate istorică şi archeologică, d-vostră aţi bine-voitű a’ml încredinţa onorifica misiune ca
să cálétorescü la faţa locului, cu scopü de a culege în interesulü
sciintei informaţiuni relative la acea întreprindere.
înainte de a supune la cunoscinţa d-vostră pre cátü se póte mal
pe scurtü resultatele cercetärilorü mele, premitü îndată acilea, că
distanţa de la Sibiiü până- la străvechia capitală a Daciei este una
de dece poşte austriace. De fa Sibiiü până la Deva călătoria se face
pe drumü de ferü; de acolo la Hunedóra, vechia reşedinţă a glorióse
familii a Corviniloru, cu poşta, şi de la Hunedóra prin orasulü Ha-I
ţegu la ruinele Sarmisagetusel, adecă la satulü - astă-di Grădiştea,
cu trăsura privată.
âmu plecaţii de la Sibiiü în 17|29 Maiü sera şi la 18|30 amü ajunsü la Deva, unde amü statü în acea di cu scopü d% a mé in
forma, dăcă se va putea, de către unii membri ai societăţei archeologice despre stadiulü în care va fi ajunsü realisarea planului la
săpăturile de care se interesăză toţi ó menii sciinţei. In Deva aflaiü
numai atâta, că tínéra societate archeologică din locü, fórte zelosä
în esecutarea planului séü, a şi adunatü preste două mii obiecte de
diverse specii, nu numai de la Sarmisagetusa, ci şi din alte locali
tăţi ale vastului comitatü alü Hunedórei, care, cu escepţiune de teritoriüíü
cetăţel Alba-Iulia, din comitatulü limitrofü, este în Wtă Transilvania
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célú mai bogată de anticităţl, nu numai din periodulü domniei ro
mane, ci şi din secolii 15 şi 16. Mai departe mi s’a spusü, câ şi
guvernulă Ungariei a întinsu acelei societăţi o prea modestă subvenţiune de 500 fl. (circa 1250 franci); în fine, că societatea s’arü
fi apucată şi până acuma de săpături, anume în amfiteatru, dară
locuitorii particulari ai comunei, ca proprietari ai aceloră ruine, îl
facă cele mai mari dificultăţi cerendă pe pogonulă (jugulă) de agru
preţă mai multă de câtă înzecită, preţă pe care societatea nu e în
stare să-lă plătăscă, pre câtă timpă ea dispune de ună capitală
forte mică în comparaţiune cu spesele prevădute; se speră însă, că
în comuna Grădiştea preste puţină se va face aşa numita comasaţiune, când apoi autorităţile respective voră întocmi lucrulă aşa, că
ruinele se cadă în partea proprietarului mare, care astă-di este în
acea comună ilustrulă comite Melchioră Lonyay, fostă înainte cu
câţi-va ani Ministru de finanţe şi apoi ministru preşedinte, iară locuitoriloră pe ale câroră locuri se află ruinele, li se voră separa
locuri aequivalente din alodiatura boierului. Corniţele Lonyay adecă
avuse generositatea de a permite societăţei archeologice, câ pe lo
curile curţeî, precum se dice în Ardeală, adecă pe lanurile boierescl
să potă săpa ori şi unde, fără nici o desdaunare.
Acestea şi alte informaţiuni culese în Deva, mé îndemnară să-mi
aceelerezu călătoria, eu atâtă mai vîrtosă, că eü de la Hunedóra înuâintre nu mai cunosceamă aşa numita ţăra Haţegului, limitrofă cu
Oltenia, şi simţiamă imperiósa necesitate de a mé convinge în persdnă despre importanţa adnală a ruineloiă de la Sarmisagetusa, esploatate, cum amă dice, de lume şi ţâră, descrise mai desă ca de
ani una sută încoce de către mulţi călători, nu numai archeologi de
profesiăne,- ci şi numai simplii diletanţi.
In Hunedóra mă apucă ploi mari, cari mă ţinură două dile pe
Tocă. A treia di diminăţa, după ce se mal însenină, pkcaiă însoţită
de ună ginere al'ă meă preste păduri înainte spre Haţegu, cu tră
sura descoperită; dară în pădurile Silvaşuluî ne apucă din noă o
plóiá torenţială, care ne urmări până în Haţegă şi străbătendă prin
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tote vestmintele, în cätü nu simţirâmă nici o trebuinţă de a mal lua
si altă baiă rece.
Haţegulă este unu orăşelă cu poporaţiune în partea sa cea mal
mare romanéscá, care se închină D-deuluI părinţiloră în doué bise
rici frumóse, sub conducerea a doi protopopi zeloşi, amici ai sciinţeloră; amă regretată însă forte că n’-amă fostă fericită a-le cere consiliulă frâţescă asupra scopului călătoriei mele, căci unulă se afla
la ună Sinodă bisericescă de mare importanţă în acésta epocă pen
tru afacerile eclesiastice din Transilvania, iară altulă, ca inspectoră
de scóle, pusă din partea mitropoliei, absenta la esamene.
in diua de Constantină şi Elena (21 Maiă st. v.) ajunserămă de
la Haţegă în 2^2 ore la Grădişte. Protopopulă era şi aici dusă pe
sate totă la esamene; amă fostă însă primită de Notariulă comu
nei, ună maghiară înaintată în etate, care locuindă de mulţî ani
în acea comună, cunoscea fîresce tóté ruinele pre câtă ele se mai
află deasupra pământului, ne informă despre mulţime de objecte
preţiose, cărate de colo în totă timpulă, nu numai de către pro
prietarii de prin acelă ţinută, ci şi de către străini; adaose însă, că
de când s’a formată societatea istorică şi archeologică în Deva, se
portă mare grijă, chiară şi prin organele politice administrative, ca
orl-ce obiectă antică de ore-şî ce valóre s’ară observa ca descoperită
de către locuitori, îndată să fiă cumpărată pentru museulă societăţii.
De altmintrea mésura acesta e luată pentru tóté comunele din acelă
districtă.
Buna mésura este acésta, spre a mal înfrâna vandalismulă în
câtă-va, este însă luată cu sute de ani mal târdiă de câtă ară fi
trebuită să se ia în totă coprinsulă Daciei şi cu atâtă mal vîrtosă
în capitale centrale, în capitalele celoră trei Dacii, în colonii, în municipie, în castre stative, în castele, în specule saă turnuri de pazăcum şi în valuri (Valium Valla) (1). De s’ară fi luată de multă o
mâsură ca acésta, istoria vechiă, chiară şi din evulă mediă, a acestoră téri, ară diferi forte multă de cea actuală plină de lacune, de
corecturi şi conjecturi.
(1) Numite de către poporű în provinciile Dacie! «Şanţurile lui Traianu ».
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Voindü a-mi face o idee, de şi numai superficială despre întinde
rea esploraţiuniloră şi săpăturilorii cari ară fi a se începe în acele
ruine ale Ulpieî traiane, mé luaiü după scurta descripţiune publicată
de repausatulă archeologü M. I. Ackner, în anulă 1857, care însă
dăcă s’ară redacta în dilele acestea, ară esi multă modificată.
Amă începută îndată de la intrarea în comuna sătescă, unde se
află ruinele amfiteatrului., din care însă nici o parte de ziduri nu se
mai vede de asupra pământului, căci totă ce a existată până josă
la aşa numitulă soclă ală edificiului, aă dispărutu, unde ? vomă afla
îndată, iară restulă jură împrejură era acoperită cu iarbă désá, sub
care însă simţiai cit calci pe petre. Loculă unde aă fostă uşile saă
mai bine portaiele, se mai cunoscă forte bine, dóue la mijlocă şi una
în capetulă de către răsărită. In spaţiulă din lăuntru eraă doue sămenăturî crescute şi prea frumóse, una de grâă curată şi alta de
ordă, în câtă védendu-le trebuiai să-ti aduci la momentă aminte
sentinţa lui Virgiliu : Iam seges est ubi Troia fuit.
In di de serbătore fîindă omenii pe a casă, curendă se şi adunară
câţi-va împrejură de noi, dintre cari unulă mai fruntaşă din comună
cunoscută de aprópe cu ginere-meă. Intr’aceea noi aflaserămă. că
proprietarii acelui locă şi aceloră ruine ceruseră ca preţă de véndare, 1800 fi. val. austr. (circa 3300 franci). Noi încercarămă să
capacitămă, ca se dea loculă în schimbă pentru altele multă mai
bune de cultivată, unde să nu-şi frângă în fiă-caie ană ferulă plu
gului, iară după acésta să câştige sătulă întregii sume mari de bani
atunci, când se voră apuca cărturarii se sape aici totă cu ajutorulă
săteniloră.
«Ci că bine ară fi şi aşia,» fu răspunsulă laconică ală unuia
dintr’enşii.
De aci luaramă pe colină în susă, către fostulă odinioră Castrum,
cărui locuitorii îi dică astă-di Cetate. Archeologü pună circumferinţa
castrului militară la 1200 (una miă doué sute) stânjinî de Viena;
dară vai, astă-dî nu mai staă nici măcară resturi ale ziduriloră,
câte se mai vedeaă pe suprafaţă până înainte cu 3 0 —40 de ani;
de altă parte, în totă percursulă pedestru, ca de 20 minute treci pin-
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tre mai multe înprejmuiri de pătră, cum amă dice, ziduri uscate, cu
care locuitorii îşi împresurară livedile şi agrii loru, cu petre luate
atatü din castru cátű şi din alte edificii, cum temple, basilice şi alte
locale publice şi private, ale căroru urme se vădă pretutindeni pe
unde aü statü ele. Din unele aü mai remasü numai boltele suterane.
Ce se va fi aflândă mai afundă sub scorţa pământului, se va sei
numai dăcă se voră întreprinde săpături sistematice.
De la cetate ne întorserămă în satu, pe care-lă luarămă dea-lungulă şi latulă preste totă pre unde unu deşteptă călăuză sătănă ne
conduse, căci notariulă ne lăsase încă de la amfiteatru, de unde se
întorse la afacerile sele. Sătulă întregu este pusă pe o parte a planului
înclinată spre o vale, precum se vede limpede că fusese situată şi
capitala întrăgâ; aceea costă însă pare a fi multă accidentată, în
câtă adecă locuinţele şi curţile săteniloră suntă aşedate parte mare
pe ruine antice. Mergeamă încetă, pe neregulatele strade, oprindu-ne
la totă casa pe unde ni se spunea că este câte ceva demnă de vădută. Cu câte-va săptămâni mai înainte arseseră unele case şi alte
apartinenţe economice. Unii economi se şi apucaseră de repararea
caseloră. Cei cari zidiaă din pătră, luară materială din ruine. Cu
acea ocasiune săpându-se şi câte unu fundamentă, omenii iarăşi
mai aflară unele obiecte antice, cari apoi tote călătoriră la Deva.
La o casă aflarămă unu monumentă pătrată din pătră cioplită cu o
lungă inscripţiune latină aprópe totă întrăgă. Nu mi-amă luată ostenăla ca să o citescă, după ce aflaiu că ună membru ală societăţii
archeologice apucase a o calea şi decopia, prin urmare că şi eă ca
membru ală aceleia o voiă avea la timpulă săă.
Dândă pe vale în josă, steterămă la casa omului în a cărui curte
se aflase pavimentulä de mosaicu, despre care accstă corpă academică
fusese însciinţată, că s’ară mai afla din elă ună restu, că însă proprietarulă sătănă îlă are ascunsă sub ună cotineţă, în care-şi ţine
caprele, iară din Mosaică vinde la călătorii străini câte 1 florină bu
căţica. In adevără aşa a şi fostă; acum însă nu mai are ce vinde
din lăuntruiă coteţului, de unde aă dispărută mai tote petricelele,
iară pre bietulă ţărână nu-lu tăia mintea, póte din norocire, în inte29
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resulă sciinţei, ca să descopere maî departe stricândă acelă mică
adăpostă şi depărtândă pămentulă. Eü adecă suntö de părere, că acelű strată saü pavimentă de mosaică se întinde şi pe sub alte superedificate ale acelui economă.
După acestea întorcendu-ne la ospetăriă, unde aveamă să luămă
ceva, apucarămă pe partea inferioră a comunei, pe lângă rîuleţulă
ce trece cam în curmezişă, până ce dă în altulă mal mare. In acele momente îmi bătu forte la ochi micimea acelui ríö şi me în
trebam, cum se póte, ca acea capitală se fiâ esistată numai cu atâta apă; dară curendă reflectaiă la informaţiunile date de către archeologii noştrii ardeleni la doué împrejurări de cea maî mare im
portanţă în acéstá privinţă şi anume 1. Că în Ulpja Trăiană se
înfiinţaseră Aquaeducte din cele maî măreţe, despre care se afla la
Seivert inscripţiunea No. XL, reprodusă şi de Ackner (1); 2) că cir
cumferinţa acelei capitale a fostă neaséménatü mai largă de cátü se
creduse, de ex. până înainte cu 50— 60 de ani. Astă-di adecă e con
statată, că acea capitală cu suburbiele sale s’a întinsă jură-împrejură pre câte x/2 până 3/ 4 de oră, până unde se află astă-di comu
nele rurali Ohaba, Clopotiva, Suseni (Riu de móra), pe sub minunatulu munte lietezatu, iară de ceea-Faltă parte până la comunele
Brézova, Pesténa şi Ostrovu, prin urmare preste teritoriulă Ulpieî
traiane n’aă cursă numai rîuleţulă numită în Grădişte Riuşoru şi
mai la vale unde se vărsă în apa Haţegului, se numesce apa Brezebia, ci încă alte vre-o patru; prin urmare Sarmisagetusa de şi lip
sită de ună rîu mare, fusese totuşi aprovisionatâ bine cu apă.
Despre posiţiunea cea tare şi mărimea dată numitei capitale a
Daciei ne. potu da o idee încă şi unele evenimente istorice adeverite
de ajunsă, după care legiunile împăratului Traian, atâtă în espediţiunea primă, de la a 100, câtă şi în a doua din 104 şi 105. aă fostă în
stare să ia Sarmisegetusa numai cu asaltă, după luptele cele mal
crunte şi înfuriate, la cari aă participată chiar şi femeile dace cu

(1) Numele gubernátorul ui provinciei care a ínfiinlatü acelea aquaedcute a fosíű C, Martus
Dnisus, tribunus laticlavialis. praefectus Leg. XJIT, G.
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bravura selbatică, care se póte asemăna eroismului íemeilorü din Cartaginea la asaltulü acesteia, prin legiunile comandate de Scipione.
Aşa capitala Daciei fusese fortificată şi înainte de a fi fostü bătută
şi luată cu asaltă de câtrâ armata lui Traian, care apoi a datu or
dină să se facă unu castrum, precum se vede, camă de asupra pro
priei reşedinţî, după tóté regulile strategice din acea epocă.
Din drumurile artificiali aşternute de romani atâtă impregiurulă
capitalei câtă şi mai departe, se vede unulă îndată în apropierea amfi
teatrului, de unde duce prin sată înainte. Acesta, de şi coperită
cu erbă, se cunósee forte bine, şi în partea din susă fiindfi tăiată
la capă i se vedă straturile, din care fusese aşternută conformă
reguleloră Romei, observate la aşternerea de drumuri numite în
dilele nóstre şosele, adecă din patru straturi cunoscute archeologiloră sub numirile de stratumen, adecă petre cu vară; rudu* saă pietrişă măruntă; nudeus, pămentă alesă anume spre acelă scopă, în fine
summum dorsum saă summa cmsta, cum amă dice scórta drumului, făcută saă din petrişiă tăiată măruntă, bună-oră, ca de mosaică saă
totă cu petrişiă amestecată cu vară, apoi bătută şi pisată forte bine
cu măciuge de feră. Aşa făcute, drumurile Romei, putăă să ţină şi două
mii de ani, eră nu ca cele din dilele nóstre, cari nu ţină de câtă
două-deci de ani. Drumulă lui Traian trasă din Banată încoce, prin
strîmtorea munţiloră numiţi Porta de ferii, la Sarmisegetusa, trece de
aci înainte pe la comunele rurale Ostrovu, Poclisia, Cârmesci, la Totesci, Nalatia, St. Maria, ărâ de aici se rămure ce prin pasulă Vulcană în Oltenia, eră în stânga apucă pe valea Streinului, spre Mureşiu,
unde se îmbucă cu celă de la Deva, care merge pe Mureşă în susă
pe la Vintia şi Orda, unde se legă cu celă trasă prin Turnu-roşu la
Talmaciu Sibiă S. Sebeşu înainte, ără de la Alba-Iulia rămurindu-se
în mai multe părţi, ajunge până susă în nordulă Transilvaniei, în
apa numită Silvania preste rîurile Sameşu şi Crişu : (Regio Transvalium
et Regio Samus).
Dară să ne întorcemă la Sarmisegetusa. După modesta mea opiniune,
acea capitală situată întru o regiune din cele mai frumóse. fertilă şi
sănătosă, a putută să aibă, sub domnia Romei, în timpuri normali, celă
2
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mai puţină câte o sută mit locuitori. In acestă opiniune mé întâresce
şi mulţimea inscripţiuniloră latine descoperite mai alesă de 100
ani încoce atâtă în centrulă câtă şi în suburbiile capitalei, adecă pe la
satele süsü numite. Mulţime din acele monumente acoperite cu inscripţiunî, precum şi alte obiecte nenumărate descoperite în ruinele de la
Ulpia traiană, sunt de natură ca să se potă judeca nu numai rangulă
şi importanţa sa politică, ci şi cea socială, calificaţiunea claselorü
superióre şi mijlocii a locuitorilorü eî; la dr. I. F. tleigebauer, aflămă
de ex. : decopiate numai de pe la Grădişte 110 inscripţiunî, eră alte
obiecte descrise totű acolo în numerü de 120, de la şalele învecinate
şi anume la Pestava, 1f2 milă de la Grădişte, 10; de la Densiuşu 20
şi aşa mai departe.
După aceste informaţiuni adunate în partea lorü cea mai mare la
faţa locului, mé resumă în următorele.
I. Atátü ruinele proprii numite de la Grădişte, câtu şi altele ale căroră
urme suntü cunoscute pe la câte-va sate vecine, merită ca să tîă ex
plorate cu acea grijă şi regularitate, precumü se întâmplă acesta,
spre ex. de decimt de ani în ruinele de la Pompei, saü mácarü nu
mai precum vedurămă făcendu-se în aceşti trei ani din urmă la Buda
în ruinele cetăţei Aquincum, sub conducerea d-lui Carol Torma, eruditulü archeolog şi profesorü la universitate, cu învederată folosu ală
sciinţeî şi spre onórea dietei unguresc!, care cu tóté lipsele cunoscute
ale ţereî, nu a pregetată a vota spre acelă scopă spese cu decile de
mii, şi cândă nu s'aă ajunsă, eră aă mai votată. Din norocire, spe
ratele resultate aă fostă din cele mai strălucite, precumü sciă astă-di
toţi învăţaţii Europei.
2), Voindă a esplora ori şi cine ruinele Sarmisagetuseî (Uipieî traiane), chiară şi în casă când corniţele M. Lonyay nu şi-ar reserva
nici ună dreptă la vre-o desdaunare, nici chiară când spre ex. s ară
descoperi case întregi saă alte edificii, cari ară merita conservare per
petuă ; nu pricepă ca ce resultate ară fi în stare să arete fără a lua
în mână sume celă mai puţină atâtă de mari ca cele întrebuinţate
ţa Aquincum, însă şi acelea numai ca să desgrópe castrulă, amfiteatrulă, arena, unele temple şi baselice, avendă fîreşce totu odată îna-
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iuţea ochilorü scopulü de a desgropa câtă se póte mai multe inscripţiunl şi alte obiecte pe care sciinţa pune cu totă dreptulu preţă mare.
3), Societatea istorică şi archeologică din Deva cu totă lipsa el
forte simţită de fonduri va folosi de o camdată multü sciinţeî chiară
şi numai cu grija sa neadormită de a nu mai suferi ca obiectele
vechi, străvechi, demne de conservaţii, să devină, ca până acuma, vic
timele nesciinţei şi ale vandalismului, nici obiecte de speculă egoistică, ci să se adune cu încetulă în acelă museu cum amu dice fi
lială din Deva, despre care speră să daă informaţiuni mai în detaliă
In altă sesiune, décá voiă mai fi în viétá ; căci adecă la întorcerea
mea în 7 Iuniă st. n. în Deva, obiectele din muséü înmulţite tare
în lunile din urmă, se mai aflaă în mare desordine, în câtă d-nii pre
şedinte si secretarulu mé invitară cu totă buna-voinla, ca să amă
pacienţa penă la viitórea adunare generală a Societate!.
Intr’aceea făcendă eă cunoştinţă cu câţi-va membri, din locă, onor.
domnă Franciscu Solyom-Fekete, preşedinte la tribunalulă regescă,
un prea zelosă adunătoriă de documente istorice, de chrisóve saă
diplome nobiliare, aşa numite cărţi de moşii (sineturi), acte de pro
cese şi altele, îmi făcu rara plăcere de a’mî .arăta peste o sută do
cumente vechi, între cari multe din vécurile 15 şi 16, partea cea
mai mare adunate de la familii de naţionalitate românescă din comitatulă Hunedoreî. Cela mai mare numără ală aceloră documente
este în limba latină, altele în limba vechia slavă, câte-va grecescî,
unele românescî şi unguresc!. Dintre, documentele mai vechi slave
d. Solyom-Fekete apucase a trămite vre-o trei domnului Midosich la
Viena, pe care’lă rugă ca să bine-voăscă a le ti aduce în una din lim
bile cele mai cunoscute. Cu acea ocasiune d-sa mé întrebă, nu cum
va s’ară afla în capitala României buni slaviştî, cari sé fiâ în stare
de a traduce şi documente slave de care se mai află şi în Transil
vania. Eă mi-amă permisă a’î numi pe trei domni membri al acestei
academii. Amă cutezată să facă acésta, cu atâtă mai vârtosă, că după
■■câtă puţină amă pricepută şi eă, documentele slave şi greceşci, care
se afla în manile d-lul Solyom-Fekete, potă să fiă de provenienţa
numai din Muntenia, căci din Transilvania ară putea să fiă numai
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latine, din causă că aici limba statului a fostü în cursű de mal multe
vécurí limba latină.
ln totö casulu, eü nu mé îndoiescîi nici und momentú, că între
documentele vechi, cari se adună la Deva, se află multe de o ade
vărată valóre istorică, relativă nu numai la unu districtü, nu numai
la (éra íntrégá, ci şi d’a dreptulü la elementulü nostru naţionalii.
Teméndu-mé că acestü raportu alu meü a eşitii şi până acilea prea
peste măsură lungö, mal vîrtosu din causă, că eu nu mé pricepu a
mé esprima în stilü ce-va mai lapidariű, încheiu cu atâta, fără a mé
mai demile încă şi la alte detafiuri ale esperienţei făcute în acelea
10 dile, precumu ară fi, între altele, visitarea băiei minerale, săpate
în petră numite în inscripţiunî Âd Aquas, reşedinţa familiei Corvinilorii, colecţiunea de obiecte preistorice şi de altele din periodulü
Dacu, care se afla la Orascia, în proprietatea domnişoarei Sofia Torma
soră bună a profesorului Torma, damă care sacrifică de aţâţi ani
sume considerabili pentru explorări archeologice, cu o perseveranţă
rară; în fine nu mé potü conteni a nu’ml descoperi dorinţa, ca băr
baţii noştri! de şciinţă să bine-voéscá a urmări şi de aci înainte
câtu se póte mai de aprópe explorările archeologice şi resultatele colecţiunei de documente scrise din süsü numita regiune a Transilvaniei.
Sibiü V,s Martiű 1883.
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