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                     NEMRUT  DAGI 

Un dels llocs arqueològics més impressionants de Turquia està situat a més de dos mil 
metres d’alçada. Es tracta de l’Hierothesseió o santuari funerari d’Antíoc I de 
Commagene, construït en el mateix cim del mont Nemrut (Nemrut Dagi),  a 2.150 m. 
sobre el nivell del mar, a la zona sud-est de la península anatòlica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els reis de Commagene, com els reis de Persia, de Macedònia i la majoria dels reis del 
període hel·lenístic, considerant-se com déus, van voler ser adorats i que se’ls oferissin 
sacrificis. Per això Mitrídates I, amb el seu fill Antíoc I, es feren construir un santuari 
funerari en el cim del mont Nemrut, una muntanya parcialment aïllada entre les 
muntanyes d’Ankar. Aixecaren en aquest lloc sagrat les seves pròpies efigies col·locant-
les entre les dels déus, i ordenaren que els seu aniversari fos celebrat cada mes i cada 
any. Els dies de festa un gran 
sacerdot hi sacrificava animals, 
oferint-los als déus i també a 
ells. 
Pel damunt del santuari i a 
sobre mateix del cim de la 
muntanya s’hi aixeca un gran 
túmul, consistent en un 
apilament de pedres irregulars 
de la mida d’un puny, que 
amida 150 metres de diàmetre i 
50 metres d’alçada. És molt 
probable, com afirmava l’arqueòloga Theresa Goell, que els ossos o les cendres 
d’Antíoc Commagene estiguin guardats en una cambra tallada a la roca i coberta pel 
túmul. 



El túmul està limitat a l’est, oest i nord per tres patis terrassats, tallats a la roca viva. A 
la terrassa est s’hi eleven estàtues colossals al davant de les quals hi ha l’altar del foc. 
Les estàtues que estan a dalt del podi s’han conservat fins ara relativament bé. Nou 
escultures sedents de 8-10 metres d’alçada estan protegides per lleons i àligues, que 
simbolitzen la força i la vigilància. 

A Commagene els usos i costums 
hitites, perses i hel·lenístics es 
barregen d’una manera extraordinària i 
els déus representen diverses divinitats 
a la vegada, seguint els principis del 
sincretisme. D’aquesta manera, els 
macedonis, d’Alexandre provaren 
d’unir els perses i altres pobles del 
Proper Orient als grecs, identificant 
així la diversitat de divinitats amb un 

tipus comú. 
L’Hierothesseió o santuari funerari d’Antíoc I de Commagene va ser descobert pel 
mariscal alemany von Moltke i estudiat seguidament per homes de ciència. El 1953, la 
professora Theresa Goell inicià les excavacions a càrrec de la American Schooll of 
Oriental Research, New Haven, Connecticut. Seguidament, el professor F.K. Dörner, en 
nom de la universitat alemanya de Münster, es va encarregar de les excavacions a la 
ciutat d’Arsameia. 
 
 

 
 

 

 

 

 

            Àligues i lleons hi fan guàrdia 

 

 

 

 

  


