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Obecne badania poświęcone ustaleniom przebiegu akweduktu 
w północnej części polskiego sektora wykopalisk.

Z, zabytków ruchomych odkrytych w omawianym sezonie na 
szczególną uwagę zasługują 2 inskrypcje na konsolach kolumn porty
ku otaczającego cellę zaw ierające daty ufundowania portyków oraz 
imiona fundatorów jak również fragment płaskorzeźby przedstawia
jącej boginię Allat na tronie między 2 lwami zaopatrzoną w inskrypcję 
identyfikującą bóstwo. Odnaleziono też fragmenty rzeźby sepulkralnej 
powtórnie użyte, ceramikę /  lampki i szereg monet , w tym również z 
okresu panowania Wahaballata syna Zenobii. Niezwykle ważne było 
odkrycie w trakcie rozbiórki domu bizantyjskiego nowego fragmentu 
słynnego posągu Ateny Partenos odnalezionego w 1975 roku. Fragment 
ten został już uwzględniony przy rekonstrukcji posągu i pozwolił na 
zidentyfikowanie 1 dopasowanie wielu drobnych fragmentów. W trak 
cie prac konserwacyjnych 1 rekonstrukcyjnych posąg otrzymał nową 
bazę wraz ze stopami.

Badania będą kontynuowane.

Badania prowadzili doc.dr hab.Stanisław  Tabac^yński 
i prof.Paolo Delogu przy współudziale dr Gabrieli 
Maetzke, dr Paolo Peduto c .a z  mg^ Andrzeja Buko 
i mgr.Tadeusza Baranowskiego /autora sprawozdania/ 
pod kierownictwem prof.dr.Witolda Hensla i p ro f.dr. 
Nicola Cilento. W badaniach uczestniczyli ponadto: 
Maria Gawrońska i Bogdan Kowalczyk oraz absolwenci 
i studenci Uniwersytetu w Sa lem o . Czwarty sezon b a
dań. Osadnictwo wczesnej epoki żelaza, okresu kolo
nizacji greckiej oraz wczesnego i późnego średniowie
cza.

Prace wykopaliskowe kontynuowano na dwóch stanowiskach: 
"Sagrato " - na tachód od kościoła Madonna del Cranato i "Orto della 
Mennola" - w północnej części miasta wczesnośredniowiecznego.

Na Sagrato zbadano 8 działek, gdzie uchwycono dalsze elemen
ty wczesnośredniowiecznego pałacu biskupiego oraz przedromańską, 
trójnawową bazylikę zdobioną freskam i. Odkryto znaczne partie śc ian .
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posadzkę, zwalone kolumny i luki. W pobliżu bazyliki, na wschód od 
jej absyd, odsłonięto część  wielofazowego cmentarzyska wczesno- 
ś redniowieczncgo.

Na stanowisku Orto della Mennola prowadzono prace na 11 dział
kach. W najniższej częśc i stanowiska badano najstarsze warstwy wczea- 
no.redniowiecznego Capaccio. Wydobyto między innymi ceramikę pole
waną, nawiązującą do najstarszych znalezisk tego typu we Włoszech 
/tzw.Forum w are/, a także liczne fragmenty zwęglonego drewna. B a
dano również warstwy z okresu kolonizacji greckiej. W sektorze "cmen
tarzysko" odkryto wczesnośredniowieczny kościół o kilku fazach oraz 
przylegające doń cmentarzysko szkiletowe.

Cmentarzyska na obu stanowiskach dostarczyły cennego m ateria
łu antropologicznego, stanowiącego pierwszą serię  kraniologiczną z 
wczesnego średniowiecza, uzyskaną we Włoszech południowych z peł
nym rozeznaniem kontekstu stratygraficznego.

Pobrano liczne próbki do badań specjalistycznych, także do 
analizy C 14.

Wyniki uzysk&ne w roku 1976 przyczyniły się  do dalszego ro z
poznania wczesnośredniowiecznego osadnictwa Capaccio. Szczegó l
nie cenne jest odkrycie zespołu architektury sakralnej, w tym bazyliki 
preromańskiej zdobionej freskam i.

Badania będą kontynuowane w roku 1977.


