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DESCOPERIRE rara la Pompei
Arheologii de la Pompei au anuntat sambata ca au descoperit vestigiile unei
„camere de sclavi”, o descoperire exceptional de rara intr-o vila romana distrusa
de eruptia vulcanului Vezuviu acum 2.000 de ani, potrivit AFP, citat de
stiripesurse.
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Mica incapere care adaposteste trei paturi, unul de marimea unui copil, opt amfore, un ulcior de
ceramica si un cufar din lemn, a fost descoperita in timpul sapaturilor de la vila din Civita
Giuliana, un cartier situat la cateva sute de metri nord de parcul arheologic din Pompei, acoperit
in anul 79 dupa Hristos.
Acolo a fost descoperit, la inceputul anului, un mare car de ceremonie, in stare excelenta. Potrivit
arheologilor, camera a fost probabil ocupata de sclavii care se ocupau de car.
„Este o fereastra despre realitatea precara a acestor oameni care apar rar in izvoarele istorice,
scrise aproape exclusiv de oameni care apartineau elitei”, a observat directorul general al sitului
arheologic din Pompei, Gabriel Zuchtriegel. Aceasta „marturie unica” despre felul in care „traiau cei
mai slabi din societatea antica (...) este cu siguranta una dintre cele mai grozave descoperiri din
viata mea de arheolog”, a adaugat el in comunicatul de presa.
Camera de 16 metri patrati era situata intre un dormitor si o debara.
Cufarul din lemn continea obiecte din metal si tesaturi care par a face parte din hamul cailor care

trageau carul. De altfel, pe unul dintre paturi a fost gasit un ax de car.
Carul a fost descoperit intr-un pridvor in fata grajdului unde, deja in 2018, au fost gasite resturile
a trei cabaline.
„Aceasta camera, datorita starii sale de conservare exceptionala, ne ofera date despre realitatea
zilnica a sclavilor”, a subliniat parcul arheologic.
Paturile au fost facute din mai multe scanduri de lemn lucrate grosier, care puteau fi ajustate in
functie de ocupantul sau iar picioarele erau din funii acoperite cu paturi. Doua paturi masoara
1,70 metri lungime si al treilea, 1,40 metri. Potrivit autoritatilor parcului, cei trei sclavi formau
probabil o familie.
Sub paturi, au fost gasite obiecte personale, in special amfore si ceea ce ar putea fi o oala de
camera.
incaperea era luminata de o mica fereastra. Nu exista urme de decoratiuni murale, doar un semn
lasat de un felinar.
Sapaturile au fost realizate in cadrul unui program de lupta contra talharilor de morminte, in
special activi in aceasta zona din Italia, plina de comori arheologice inca de descoperit.
Vila din Civita Giuliana este tinta jafurilor in mod sistematic de mai multi ani si pare ca o parte din
„mostenirea arheologica” a „camerei sclavilor” a fost furata, potrivit parcului arheologic.
Reprezentantii acestuia spun ca sunt in cautarea celui de-al doilea car, conform news.ro.
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