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by!y węższe i wynosiły ok.
poweeartia budowli na okres
dzi prawdopodobnie dopiero
połowie lii w. W filarze z
pcja budowlana z ostatnich

1,8Q a , (tonata znaleziona w podsypoe najstarszej posadzki datuje czas
flawijski* Monumentalizaćja architektury w zespole principia przycho
za Sewerów, zaś ostatnie zmiany budowlane następują dopiero w drugiej
tego okresu, koło wejścia do principia, została użyta wtórnie inskry
lat panowania Marka Aureliusza.

Na odcinku li kontynuowano badania solidnego kanału ściekowego pod via sagulatis. Jego dno
było wymoszczone kamieniami ułożonymi na calcu. Przykryto go dużymi, nieregularnymi płytami z pia
skowca.
Prowadzono także badania w zachodniej części kwadratu XVI 142 w celu wyjaśnienia stratygra*
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pp Pracownie Konserwacji zabytków
oddział Badań i Konserwacji we współpra
cy z Egipską Organizacją starożytności.

Badania prowadzili mgr ini, arch. Marek Barański /autor
sprawozdania/, mgr Zbigniew Polak, Prace misji trwały od
1Û.12.19B7 do 2d.02.1988. Pierwszy sezon badań. Bazylika
wczesnochrześcijańska z V w. n.e.

Obok prac konserwatorskich przeprowadzono badania archeologiczne mające rozstrzygnąć pro
blemy datowania budowli jak również stwierdzić możliwość występowania reliktów wcześniejszych
* ha lien istycznych budowli. Badania są kontynuacją prac wykopaliskowych prowadzonych w latach
JO-tych przez uniwersytet Aleksandryjski.
Prace koncentrowały się w południowo-zachodniej części bazyliki. Otwarto dwa sondaże.
Wykop В usytuowano pomiędzy stylobatem kolomady a zachodnim muren bazyliki. W tym sondażu
osiągnięt
oziom 4,4 d poniżej szczytu Stylobatu. wykop następnie przedłużono na zachód aż do
muru narteksu* w tym wykopie osiągnięto poziom 3 m poniżej zachodniego muru bazyliki.
Wykop C założony został pomiędzy stylobatem kolutoady nawy głównej a południowym rnnrsfi ha
zyltki* Osiągnięto tu głębokość 3,2 m poniżej szczytu stylobate kolumnady. Wykop ten przedłużono
na północ otwierając sondaż w nawie głównej. W tym miejscu, w murze fundamentu znaleziono fragment
marmurowego posagu przedstawiającego prawdopodobnie Apolla. Jest to rzymska kopia greckiego ory
ginału* Pod fundamentem znaleziono również konstrukcję ceglaną składającą się z dwóch waretv ce
gieł łączonych zaprawa Struktura ta przykryta była warstwą połmirnuyih \ cegieł przemieszanych z ce
ramiką, co świadczyć Οκ,ίβ, ża wyższe jej warstwy zostały rozebrane w okresie budowy bazyliki. Mo
żemy przypuszczać, że struktura ta była fundamentem pod posąg lub mały ołtarz*
Po zakończeniu prac wykopaliskowych wszystkie wykopy zostały zasypane, zaś miejsca przysta
jące do fundamentów wypełniono piaskiem celem zmniejszenia zawilgocenia fundamentów* X trakcie wy
kopalisk znaleziono kilka figurek terrakotowych* Stronie egipskiej przekazano 20 obiektów pozys
kanych w czasie wykopalisk.

