TIBISCUM -

CERCETARI ARHEOLOGICE (II)
(1980-1981)

Aşezarea civilă

-

Clădirea

A

În campania din anul 1980, cercetările s-au concentrat în zona
Pod-Nord, acolo unde secţiunea 8 1 /1978 a surprins (între metri 67,4068,40 şi 76,10-76,90) urmele a două ziduri paralele, cu orientarea nordsud.*
A fost deschisă o suprafaţă la nord de această secţiune, descoperindu-se o construcţie cu orientarea nord-sud, formată din mai multe
încăperi, a căror funcţionalitate a fost în mare parte stabilită în urma
dezvelirii lor complete şi pe baza inventarului arheologic recoltat
(Fig. 1).
Zidurile exterioare ale construcţiei, cu grosimea de 0,80 m, sînt
construite din piatră de rîu prinsă cu mortar (opus incertum) şi ele
o separă la vest şi la est de alte două construcţii, la nord şi la sud de
clou;'.l străzi.
In continuare, vom prezenta, pe rînd, fiecare încăpere dezvelită .
0

lncăperea

A -

F 1 (atrium cubiculum)

Are dimensiunile de 5,20 X 3,75 m, cu laturile lungi orientate nordsud. Pereţii din piatră de rîu prinsă cu mortar prezintă doar pe latura de est urme de tencuială pe ambele feţe şi se păstrează pînă la
înălţimea de aproximativ 1,30 m. Faţa interioară este retencuită şi ambele straturi de tencuială prezintă urmele a cite unui incendiu puternic.
Menţionăm, că tencuiala începe doar la nivelul podelei hypocaustului,
fundaţia fiind uşor făţuită.
Pereţii de vest şi nord au grosimea de 0,90 m, zidul de vest purtînd pe toată grosimea lui amprentele a trei şiruri de cărămizi (opus
rnixtum), cărămizile avînd dimensiunile de 0,40 X 0,26 m,
respectiv
0,40 X 0,13 m.
Peretele de est este gros de 0,50 m la partea inferioară, pentru
ca, la cea superioară (la nivelul podelei încăperii) să se îngusteze la
0,30 m; peretele de sud este gros de 0,40 m. Un alt element ce trebuie
menţionat, este instalaţia de hypocaust, constînd din şase rînduri a
cîte zece picioare de cărămizi fiecare, înalte de 0,70 m. Rîndurile pa* Vezi raportul Tibiscum - cercetări arheologice 1976-1979 (1), în Acta MN,
XIX, 1982 (sub tipar). Conţinutul lucrării de faţă va constitui subiectul unei
lucrări monografice în curs de elaborare de către acelaşi colectiv de autor.
•• în textul şi anexele lucrării (planul construcţiei, lista materialului) s-a
păstrat codificarea încăperilor folosită în timpul cercetărilor arheologice.

www.cimec.ro / www.muzeul-caransebes.ro

186

P. BONA -

R. PETROVSZKY -

P. ROGOZEA

ralele se află la o distanţă de 0,20-0,25 m unul de altul. Se păstrează
„in situ" puţine cărămizi de la baza picioarelor de hypocaust, cu dimensiunile de 0,30 X 0,30 X 0,08 m, suprapuse de cite o cărămidă rotundă (0,16 X 0,08 m).
A fost dezvelit şi praefurniumul dublu al instalaţiei, practicat în peretele nordic al încăperii A F 1 , cu deschiderile de 0,40 m lăţime (spre vest) şi de 0,60 m cel estic. Mai bine conservată este prima, unde se vede placa de bază, formată din două că
rămizi mari (0,54 X 0,42 X 0,10 m), aşezate de-a latul una lingă cealaltă. Praefurniumul se află la 0,30 m înălţime deasupra podelei de la
baza hypocaustului.
Podeaua pe care s-a ridicat instalaţia de hypocaust este din mortar şi se află la adîncimea de 1,40 m, fiind acoperită de un strat de cenuşă din timpul funcţionării sistemului de încălzire.
Între adîncimea de 1,35-0,70 m urmează un strat de dărîmătură,
în care apar pămînt, mortar, materiale de construcţie (ţigle, olane, că
rămizi fragmentare, cuie, piroane), puţine fragmente ceramice, de sticlă
şi os şi fragmente din podeaua propriu-zisă a încăperii.
Intre adîncimea de 0,80-0,70 m s-a aflat podeaua încăperii formată dintr-un amestec de mortar şi cărămidă fragmentară. Nivelul acesteia s-a putut stabili luînd în considerare şi un alt aspect legat de zidul de est: de la înălţimea de 0,70 m faţă de nivelul podelei hypocaustului, zidul se îngustează şi partea superioară este tencuită. La acelaşi
nivel, de-a lungul peretelui, înspre interior, se văd urmele unei grinzi
carbonizate, lungă de 5 m şi care a avut rol de susţinere a suprastructurii clădirii.
Intre adîncimea 0,70-0,50 m, de la nivelul podelei a doua în sus,
urmează un strat de dărîmătură, care se îngustează spre marginile încăperii şi care constituia, de fapt, un strat de nivelare, peste el urmînd
un zid tîrziu (gros de 0,50), din piatră de rîu prinsă cu mortar, fără
fundaţie, păstrat înalt de 0,40 m. El este orientat est-vest şi împarte
aproximativ în două părţi egale încăperea A - Fi. Zidul nu are nici
o legătură cu încăperea A - Fi, respectiv cu întreaga construcţie.
Incăperea F 2 a (tablinum)

Este situată la sud de încăperea A - F 1 şi are dimensiunile de
3,60 X 2, 70 m. Pereţii ei sînt zidiţi tot din piatră de rîu prinsă cu mortar.
Prezintă acelaşi sistem de încălzire ca încăperea precedentă, alimentat de la acelaşi cuptor şi ca urmare, la nivelul hypocaustului, peretele despărţitor al celor două încăperi prezintă două deschideri pentru
circulaţia aerului cald. Picioarele de cărămidă ale hypocaustului vin
în continuarea celor din A - F" fiind dispuse pe patru rînduri a cite
şase picioare fiecare cu aceeaşi înălţime (0,70 m). În peretele vestic al
încăperii, imediat sub podeaua acesteia (-0,70 m) au fost practicate
două orificii circulare care străpung zidul, căptuşite cu cite două olane,
folosite ca guri de tiraj pentru sistemul de încălzire.
Se observă aceeaşi situaţie, ca în cazul peretelui de est al încă
perii A - F 1, de îngustare a pereţilor de sud şi est de la 0,50 la 0,30
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m, respectiv de la 0,45 la 0,25 m. incepînd de la nivelul podelei propriu-zise ale cărei amprente se mai văd în tencuiala zidului de sud
(grosime 0,20 m). Amîndouă zidurile prezintă urme de retencuire cu
arsură puternică.

Intrarea în F 2 a se făcea printr-o uşă al cărui prag se observă la
nivelul podelei, pe partea superioară a zidului de est, fiind larg de 1,20 m.
Materialul arheologic găsit în această încăpere constă din fragmente ceramice puţine. In nivelul ulterior folosirii încăperii au apărut multe
bucăţi de „pişcoturi" de paviment, fragmente ceramice
(cîteva terra
sigillata), o aplică (?) din bronz şi patru vîrfuri de săgeată (în patru
muchii).
lncăperea

B 2 N (praefurnium)

Este situată în continuarea laturii de nord a încăperii A- F 1 • Are
dimensiunile interioare de 4,20 X 8,25 m, fiind uşor îngustată la extremitatea sa nordică. Pereţii sînt din piatră de rîu prinsă cu mortar, cu
colţul de nord-est rotunjit, cu urme de făţuire; cel de est este făţuit pe
ambele părţi. Acesta din urmă se păstrează pe o înălţime de 0,65 m, ele
la nivelul podelei interioare.
Zidul de nord prezintă la 1,65 m de la colţul de est înspre vest,
o nişă largă de vreo 0,65 cm. In nişă s-au zidit cărămizi fragmentare
de dimensiunile: 0,15 m lăţime, 0,06 m grosime şi lungime variabilă.
Această încăpere a servit drept „magazie" de depozitare a combustibilului folosit la instalaţia de încălzire din încăperile A - F 1 şi
Foa.
- Podeaua, uşor ascendentă spre praefurniu, este pavată cu cărămizi
patrate de două dimensiuni: 0,25 X 0,25 X 0,06 m şi 0,18 X 0,18 X0,06
m. Pe aproximativ 2/3 din suprafaţa podelei, spre sud, cărămizile au
fost aşezate pe un strat de piatră de rîu prinsă cu mortar, iar în restul încăperii pe unul de nisip lutos bătut. 1n zona praefurniului cără
mizile sînt puternic arse de focul întreţinut în timpul utilizării hypocaustului.
1n interiorul încăperii, în partea centrală şi colţul de nord-est s-au
păstrat, pe podea, bîrne de lemn carbonizate. Tot în zona centrală se
văd urmele unui stîlp din lemn de stejar fixat vertical şi care a servit,
probabil, ca reazăm pentru lemnele stivuite.
După o primă fază de folosire, în urma unei distrugeri (incendiu?),
încăperea B 2 N a fost micşorată prin mutarea mai spre interior a peretelui de vest, oblic pe cel sudic al încăperii. Acest nou zid este ridicat pe podeaua de cărămidă şi făcut din piatră de rîu de diverse mă
rimi, ţigle şi cărămizi fragmentare, toate legate cu mortar. Spaţiul nefolosit dintre vechiul şi actualul zid a fost umplut cu dărîmături, în
care s-au găsit: o ţiglă cu ştampila MASY (întregibilă), multe fragmente
ceramice, o monedă din bronz foarte slab conservată, nedatată.
Zidul de vest iniţial prezintă pe toată lungimea lui, dar mai ales
spre capătul de nord. o aplecare din cauza dărîmăturilor pe care a fost
înălţat. Se pare că sub această parte a clădirii a existat anterior o altă
construcţie, indicată de prezenţa masivă de pietre de rîu şi mortar atît
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sub zidul în discuţie, cit şi sub podeaua de cărămidă din această parte,
iar procesul de înclinare continua de pe urma infiltrării apei şi de tasare a pămîntului. Foarte probabil că din această cauză, zidul de vest
să fi fost abandonat, ridicîndu-se acest al doilea zid, capătul de nord
fiind deplasat spre est.
în stratul de dărîmătură evacuat de pe suprafaţa podelei s-au găsit
multe fragmente ceramice, între care fragmente dintr-un opaiţ cu foscripţia FORTIS sau IANV ARIVS, un vas tronconic cu toarte-apucătoare
false, orizontale, lucrat cu mîna, care a apărut alături de o ţiglă cu
ştampila MASY, în colţul de sud-est al încăperii.
ln colţul de nord-vest al încăperii, între vechiul şi noul zid de vest,
peretele de nord este distrus şi el din antichitate din cauza tasării p[tmîntului de care am vorbit mai sus. Nu este exclus, că în această parte
să fi fost intrarea în încăpere. Aici s-a găsit un văscior de dimensiuni
reduse (i = 4,7 cm) de tip pahar, din pastă fină, cărămizie, fără ornamente (adîncimea 1,20-1,10 m) şi un fragment de terra sigillata cu inscripţia (S?)VAR, foarte multe fragmente ceramice (cele mai multe de
amfore), vase de sticlă fragmentare.
lncăperea

B 2 (culina)

Situată la est de F 2 a, despărţite de un culcar, are dimensiunile de
2,75 X 2,75 m. Toţi cei patru pereţi sînt tencuiţi, cel de nord poartă
urme de pictură cu roşu pe fond alb. Se observă urme puternice ale
incendiului ce a distrus încăperea. Doi dintre pereţi (de sud şi vest)
au urme de retencuire. Grosimea lor variază între 0,25-0,30 m. Zidul de est este netencuit. Podeaua este din mortar amestecat cu pietriş, cărămidă pisată, făţuită şi cu grosimea de 0,10 m. Intrarea este
în peretele vestic, chiar în colţul nord-vestic al acestuia, peste un prag
lat de 0,90 m, păstrîndu-se urma grinzii lui (grosimea 0,20 m).
Materialul provenit din această încăpere este destul de bogat şi
variat: multe fragmente de vase şi capace, între care un văscior antropomorf întreg (unguentarium), obiecte metalice (cuie şi piroane),
partea inferioară a unei rîşniţe (meta), cu urme de arsură puternicc'.'t,
multe bucăţi de paviment {„pişcoturi") dintr-o podea deranjată, dintr-un
nivel ulterior folosirii construcţiei. Incăperea se pare că a servit, foarte
probabil, drept bucătărie, cu toate că nu s-au găsit urme ale unei vetre
de foc.

lncăperea

B 1d (cella penaria)

Cu dimensiunile de 3,80 X 1,70 (N) - 1,80 (S), este situată la norcl
de încăperea B 2 , cu pereţii zidiţi în aceeaşi manieră ca ai încăperilor anterioare, cu urme de tencuială pictată şi de incendiu. Podeaua este identică cu a încăperii precedente. Pereţii (de sud şi nord) se păstrează înalţi
de 0,40 m, faţă de nivelul podelei din încăpere. Intrarea este situată
pe latura de vest, în colţul său sud-vestic, cu prag identic cu al încăperii
B 2, lat de 0,80-0,90 m.
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Este încăperea cu cel mai bogat material arheologic din
construcţie: vase mari de provizii, amfore, ulcioare cu o toartă
căţi), obiecte din fier şi sticlă, două monede din bronz şi argint.
lncăperea

189
întreaga
(15 bu-

B 1a (cella penaria)

Este situată la nord de încăperea B 1d şi are dimensiunile de 1,50 X
2,30 m. Intrarea (de 0,80 m lăţime) se făcea printr-o uşă situată pe latura de vest a încăperii (colţul sud-vestic), cu prag la fel cu al celor
două încăperi de mai sus. La această încăpere, laturile de nord şi est
sînt formate de zidul de incintă al clădirii, lat de 0,95 m, celelalte două
avînd grosimea de 0,25-0,30 m şi se păstrează pînă la înălţimea de
0,50 m; tencuite pe ambele feţe, din piatră de rîu, cărămizi şi ţigle fragmentare prinse cu mortar.
Podeaua este la fel cu a încăperilor de mai sus. Se văd urme puternice de incendiu atît la nivelul podelei, cit şi al pereţilor. In stratul de cărbune şi cenuşă de pe podea (gros de 0,05 m), au apărut cîteva piese din bronz, un lacăt din fier, o cheie din bronz, fragmente
ceramice, mărgele de tip „pepene", din pastă sticloasă de culoare albastră-verzuie.

Ultimele trei încăperi prezentate mai sus (B 2 , B 1d, B 1a) au toate
ca perete comun cel de est, care constituie, de fapt, zidul de incintă
al întregii clădiri (cel de est) şi care se continuă atît spre sud, cit şi
spre nord de limita celor trei încăperi. Pragul celor trei intrări (uşi)
se prezintă identic în toate cazurile: tocul şi pragul se observă prin întreruperea podelei în zona respectivă, în acelaşi spaţiu găsindu-se urme
de lemn carbonizat.

Este orientat nord-sud şi desparte încăperile A - F 1 şi F 2a de B 2 ,
şi B 1a, avînd lungimea totală de 9,35 m şi o lăţime variabilă cuprinsă între 1,60 m (la capătul sudic) şi 1 m (la capătul nordic). Pereţii
coridorului sînt tencuiţi, podeaua este la fel cu a încăperilor din partea
lui estică.
•
La capătul de nord al culoarului, zidul lat de cca. 0,90 m prezintă
în lăţimea lui urmele intrării în clădire, largă de 1,50. Lîngă această
intrare, în colţul de nord-est al culoarului s-a găsit o amforă de dimensiuni mari, de culoare gălbuie, cu două torţi, dintre care una poartă
ştampila MMCSVR (V + R în ligatură).
B,d

Curtina F:1 (peristyl)

Este amplasată la sud de încăperile F 2 a şi B 2 , fiind închisă de laturile de est, sud şi vest ale zidului de incintă. Intrarea principală în
clădire trebuie să se fi aflat pe la mijlocul laturii de sud, cu toate că
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nu s-a mai păstrat. Traversîndu-se curtina se putea pătrunde în comp1exul de locuire, prin intrarea din capătul de sud al culoarului F 2 b,
intrarea avînd lăţimea culoarului (de 1,60 m) şi are acelaşi aspect ca
şi pragul încăperii F 2a.
Dimensiunile interioare ale curtinei sînt: latura de vest - 11,60 m,
latura de est - 11,15 m, latura de sud - 8,25 m. latura de nord (cu
prag cu rtot) - 7 ,70 m. Zidurile de est şi vest au aceeaşi grosime, de
0,70 m, doar cel de sud este ceva mai îngust, de 0.60 m. Ele sînt construite din piatră de rîu prinsă cu mortar, deasupra nivelului de căl
care avînd intercalate două rînduri de cărămizi. Ambele părţi ale zidurilor au fost iniţial făţuite cu mortar. Pe nici unul dintre ziduri
nu a putut fi surprinsă urma vreunei intrări. La zidul de sud, cele
două rînduri de cărămizi se află cu vreo 0,30 m mai jos decît cele
de pe laturile de vesrt; şi est. Intrarea, cum am spus mai sus, trebuie
să fi fost pe latura de sud, unde, însă, rîndurile de cărămizi au fost
scoase încă din antichitate, în momentul în care, într-o fază tîrzie de
utilizare a clădirii A, nivelul de nisip a depăşit zidul, curtina lăr
gindu-se spre sud. înălţimea cea mai mare o păstrează zidul de vest,
unde, în zona colţului de sud-vest s-a păstrat cu aproximativ 0,65 m
deasupra celorlalte ziduri şi unde se văd clar cele două rînduri de că
rămizi.

Pentru a înţelege mai bine stratigrafia depunerilor din curtina F 3 ,
care a fost săpată aproape exhaustiv (lăsîndu-se doar o fîşie lată de
cca. 0,30 m de pămînt de-a lungul zidurilor de sud, vest şi est, pentru
a evita prăbuşirea lor), vom prezenta paralel stratigrafia orizontală cu
cea verticală. De asemenea, vom prezenta mai întîi stratigrafia de la
suprafaţa actuală a solului pînă la nivelul de construcţie al clădirii A (I),
apoi, stratigrafia nivelelor anterioare celui de construcţie al clădirii A
pină la solul steril (II).
I. De la suprafaţa solului şi pînă la adîncimea de 0,80 m este un
strat dens de dărîmătură compus din material tegular (apare şi un fragment de ţiglă cu ştampila PCH) şi piatră de rîu. Stratul este stră
puns în mai multe locuri de gropi moderne umplute cu pietriş steril
sau dărîmături de la nişte construcţii ce se aflau aici cu cîţiva ani în
urmă.

Intre 0,80-0,90 m se constată un nivel tîrziu de locuire, cu grovariabilă, mai dens spre vest şi cei;i.tru. Apar unele amenajări:
platformă de cărămizi, clădite pe latura de vest, lingă care au apărut
trei monede (una de la Salonina - antoninian), un şir de cărămizi în
poziţie verticală intercalate cu pietre, unele fasonate provenind de la
alte constructii, ce amintesc de o canalizare cu orientarea nord-vest sud-est, pornind din centru spre latura de est. Cu ocazia dezvelirii acestui „canal", între cărămizi s-a găsit un fragment dintr-o cană de culoare cărămizie, pe gîtul căreia apare incizat orizontal, după ardere, cu
litere greceşti sfîrşitul unui cuvînt ... nyp 3. În acelaşi nivel s-au gă
sit două lespezi dreptunghiulare din gresie nisipoasă, cu dimensiunile
de 0,50 X 0,80 m, una situată în pătratul de sud-vest al curtinei, cealaltă la sud de curtină (în exteriorul zidului de sud). Nivelul acesta
tîrziu datează, după cum se pare, de pe la mijlocul, eventual a doua
jumătate a sec. al III-iea e.n.
sime
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Aceste straturi sînt ulterioare perioadei de folosire a construcţiei.
Dărîmăturile, în care s-au găsit foarte multe ţigle şi cărămizi întregi
şi fragmentare unele cu ştampila MASY - provin în mare majoritate din clădirea A.
între 1-1,30 m apare un strat gros de nisip fin, s.teril folosit ca
a curtinei şi care depăşeşte zidul de sud. între acest strat şi
cel anterior, de dărîmături, există un nivel foarte îngust de locuire (de
foarte scurtă durată), stratul de nisip fin fiind aşezat ca strat de n.ivelare. Pe acest strat s-au aşezat trei baze de coloane din gresie nisipoasă,
a căror destinaţie nu este cunoscută, oricum ele fiind refolosite în ultima
fază de locuire a clădirii A. Două dintre baze se află în incinta curtinei
(una în zona centru-sud, alta înspre colţul de sud-vest), iar cea de-a
treia în colţul de nord-vest al spaţiului (încăperii?) situat la sud de
clădirea A. La dezvelirea laturii de sud a clădirii A s-a constatat existenţa
a două ziduri adosate fiecare (cu aceeaşi structură cu cele ale clădirii A,
continuînd spre sud traseul zidurilor de vest şi est, au fost dezvelite pe o
lungime de 1,70 m, săpătura nefiind terminată). Ele sînt contemporane
clădirii A, dar din a doua fază de utilizare. Deoarece, săpăturile la sud de
curtină nu au fost terminate nu putem şti, cu siguranţă, ce fel de încă
pere închid aceste ziduri; bănuim, însă, că este vorba de un pridvor
(portic), în care au fost aşezate iniţial şi cele trei baze de coloană (ce au
stat, probabil, pe lespezile dreptunghiulare}, făcînd parte din faţada clă
dirii A.
Stratul nivelator (cu rol de podea) de nisip prezintă două nivele
despărţite de o lentilă îngustă de călcare, situată la adîncimea de aproximativ 1,10-1,20 m. In acest nivel de călcare au apărut fragmente
ceramice (puţine), cîteva obiecte din bronz şi un sesterţ de la împă
ratul Traian, bine conservat. Din acelaşi nivel porneşte o groapă dreptunghiulară, puţin adîncă (vreo 0,15 m), cu laturile de 0,80 X 1,30 m,
cu marginile clar delimitate prin urmele de scînduri arse. Ea este situ~tă la 0,80 m este de zidul vestic şi la 4,60 m nord de cel de sud.
Rolul acestei gropi (casete) de lemn săpată în stratul de nisip nu-l cuumplutură

noaştem.

lntre 1,30-1,40 m apare nivelul I (inferior) de călcare a clădirii A,
în care au apărut fragmente ceramice, obiecte metalice (fier şi bronz}, de
sticlă şi puţin material tegular.
lntre 1,40-1,80 m, alt strat de nisip, care a fost folosit ca umplutură (strat de nivelare) după înălţarea fundaţiei şi în dreptul căruia
zidul este prins cu marfar. La adîncimea ele 1,80 m s-a surprins lentila
de construcţie a zidurilor, formată dintr-o fîşie îngustă de mortar ce
se întinde în lungul zidurilor cu o lăţime variabilă. Pe la mijlocul zidului de suci placa de mortar este mai groasă (pînă la 0,10 m) şi în
compoziţia ei s-au găsit şi bulgări moi de var stins resturi ele la
pregătirea mortarului. De la 1,80 m în jos porneşte fundaţia zidului, fără
mortar.
II. Stratigrafic, clădirea A suprapune două nivele de locuire marcate foarte clar, ce datează din momentul înfiinţării aşezării civile şi
pînă în momentul construirii clădirii A. 1n centrul curtinei a fost lăsat
un martor lat de 0,30 m, orientat nord-sud, pe care s-a putut observa
www.cimec.ro / www.muzeul-caransebes.ro
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situaţia stratigrafică pornind de la lentila de construcţie a clădirii A (1,80
m adîncime) pînă la solul steril (Fig. 2).
Sub lentilă apare un strat de cultură anterior clădirii, cu grosimea variind între 0,10-0,35 m, format din mult nisip şi pietriş cu urme
de arsură, în care apar multe oase şi fragmente ceramice, fragmente
de opaiţe şi chiar în mijlocul încăperii, sub placa de mortar, s-au găsit
şapte monede (şase din bronz dinastia Flavilor şi una din argint
de la Vespasian). In acelaşi strat a apărut şi un opaiţ cu două braţe (lipsă
apucătoarea), fără ştampilă.
La baza stratului de cultură apare un strat de
gră ce suprapune o lentilă de lut nisipos, groasă

incendiu: arsură neade 0,10-0,15 m, steril, în care apar din loc în loc scurte lentile de arsură. Tot la baza
acestui prim nivel s-au găsit şi trei cărămizi, în poziţie orizontală, dintre care două patrate (0,27 X 0,27 m) aşezate alături, iar spre nordvest, la aproximativ 4 m, alta de dimensiuni mari (0,40 X 0,40 X 0,12 m).
Lentila de lut constituie un strat de nivelare ce suprapune cel de-al
doilea (II) nivel de locuire (inferior), de sub clădirea A - din punct
de vedere cronologic - cel mai vechi.
Nivelul II (inferior) de locuire este mai gros decît cel superior (I)
şi este format din pămînt nisipos cu pietriş de culoare cenuşiu-negri
cioasă, din cauză puternicelor urme de arsură. Nivelul II (inferior) constă, de fapt, din două faze: a. cea inferioară nivel de călcare (cel
mai vechi constatat în această zonă) - ce suprapune solul steril; b.
cea superioară - strat de pietriş nivelator în compoziţia căreia
apare şi material ceramic; pe suprafaţa stratului sînt urme de arsură,
peste care urmează un strat de depunere lentă (strat de cultură). In
acesta au apărut foarte multe fragmente ceramice, toate lucrate la
roată (în nici unul din cele două nivele nu apare ceramică lucrată cu
mina). In mare cantitate se găseşte ceramica fină de import: foarte
multe văscioare de tip căniţă cu una sau două torţi, opaiţe cu ştam
pile (FORTIS, CAI, V) şi fără ştampilă. In acest strat nu s-a găsit nici
o monedă.
Acest nivel se termină cu o arsură puternică. Nu s-au găsit urme
de construcţii de cărămidă şi ţigle. Se pare, că şi aici se confirmă presupunerea, că ambele nivele datate în perioada împăraţilor Traian Hadrian, erau nivele în care nu existau construcţii cu ziduri din piatră ci numai clădiri din lemn. Această situaţie a fost constatată şi în
sectoarele „Canabae", „Pod" şi „Pod Nord" (denumiri convenţionale
pentru sectoarele aşezării civile situate la nord şi est de castru).
Sub nivelul inferior începe solul steril, constînd dintr-un strat de
pietriş şi nisip steril ce suprapune, la rîndul lui, un nivel gros de nisip
aluvionar. Sterilul începe la adîncimea de 2,40 m.

Din încăperile propriu-zise ale construcţiei se ajungea, trecîndu-se
pragul de nord al culoarului Fob- B,c - B,b, într-o curtină, de forma
literei L, ce înconjoară, parţial, depozitul de lemne B 2 N. Pereţii
exteriori ai curtinei reprezintă de fapt incinta clădirii, zidul adosat
www.cimec.ro / www.muzeul-caransebes.ro

Fig. I. Tih!:>cum - Canahea: Phnnl clădirii A. 1. zid clin pi~tră d~ rh prins cn mortar; 2. zicl îngust tencuit; 3. pragnri;
4 . cărămizi <l ~ la pi ci,1arde el;, hypa~anst ; 5. podea <lin dtnlmizi; Ci zi, l construit <lin materiale refolosite ; 7. hîr11e ~i stîlp carbonizaţi; 8. zi,l tirziu (sec. III) ulteri11r clădirii ; 9 . bira:1 de lemn carbonizată ; 10. groapii cn marginile din s cîmlură; 11. haze <le coloană; 12. hl Jcuri clin piatrii fasonată şi spărturi; 13. plad1 <I~ cocciopesto; 14. şiruri şi pa,·aj <lin cărămizi ; 15. zidări <lin fnn<laţia
latrinei; Hi. nişe ~i orificii oracticate în ziduri; 17. rî~niţă <lin piatră (meta); 18. ', zoni1 nes{tpatii ; 19. urme de locuire ulterioare
clădirii A (mijlocul şi a doua jumătate a sec. III).
Abb . I. Tihiscum - Canahae: Grundrill des c:ebaucles A. I. :\Iit :\IOrtcl heiestigte Steinmauer ; 2. l>liune. mit Kalk verputztc
Wand; 3. Dielen; 4. Ziegeln <l•!r Stiitzpfeiler des H y pocaustums ; 5. Rodenhelag aus Ziegeln; 6. l\Ianer mit wieclergebrauchtem
Material; 7. Angehrannte Holzpf.isten; 8. Spăt erhante :\Iauer (III. Jli.); 9. Angebrannter Holzpfusten 10. :\lit Bretter cingefal3te
Grube; 11. S ii'.11 ·11 1iasen : 12. Bearhcitcte Steinhli>cke u111I Bruchstiicke; l:~. Boclenbelag aus cocciopesto; 14. Ziegclreihen und Platforme11 ; 15. ( ;rn :11lmaueru <Ies ..\.hortes ; lli. \'1:rticf11nge11 1111<! Offnungen in <len '.\Ianern ; 17. :lliihlstein ( mi:la) ; 18. unerforschte
Z:iae; 19. Spate , dem Ct•hii11clc
A folge ml"
Bewohnungss ;rnr" n (:\litte unii zweitc Hiilfte cles III. Jhs).
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Fig. 2. Clădirea A. Profil stratigrafic (parţial) al curtinei F 3 : 1. zidul de sud din piatră de riu prinsă cu mortar; 2. strat de nisip
fin - de nivelare; 3. lentilă de construcţie - mortar şi bulgări de var stins; 4. lentilă de arsură cu mult dlrh111w; fi .. strat de
cultură (niv. I, anterior clădirii A); 6. strat de nivelare nisip lutos; 7. strat de cultură (ni,·. II. anterior clădirii A) ; 8. strat de
nivelare din pietriş (niv. II a); 9. strat de cultură (niv. II li - anterior clădirii A) ; 10. steril (nisip fin şi pietriş).
Abb. 2. Gebăude A. Stratigraphischer (Theil) AbriJ3 des Vorderhofes F 3 : I. Die siidliche. mit :'l!Ortel befesti!(te, Stcinmauer;
2. Nivellierungsschichte aus feinem Sand; 3. Bauniveau - Mortei und gelOschter Kalk; -1. llrandschichte mit viei<" Kohlenreste;
5. Kulturschichte (Niveau I -- vor dem Gebăudebau) ; 6. Nh·dlierungsschichte - leluuiger Sancl; 7. Kulturschichte (Niveau II
- vor dem Gebăudehau) ; 8. Schotterschichte (Niveau II a) ; 9. Kulturschichte (Nin:au 1I b - vor dem (~ehăudcbau) ; 10. Steriler
Boden (feiner
Sand und Schottcr).
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Fig. 3. Clădirea A. Profil stratigrafic al curtinei n,x: I. humus actual; 2. dărîmătură de zidărie; 3. grapă modernă: 4. lentilă
de arsurr1 cu mult cărbune; 5. zidrtria <le fundaţie a latrinei; 6. strat de cultură (depunere lentă) : 7. lentilă de construcţie;
S - strat <le nivelare - nisip fin.
Abb. 3. Gebău<le A. Stratigraphischer Abri.13 des Hinterhofes B1 N: I. Heutiges NiYean; 2. \lauerreste; 3. Neuzeitliche Grobe;
4. Brandschichte mit vielen Kohlenresten; 5. Grundmauer <les Abortes; 6. Kulturschichte (langsame Ablagerung) ; 7. Baunivcau;
8. Nivellierungsschichte
- feiner San<l.
www.cimec.ro
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PI. I. Cllidirea A. Ceramică de import.
Taf. I. Gebiiude A. Importkeramik.
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PI. II.
'faf. II.

Clădirea

fragmentare (1-4) şi fragment ceramic incizat (5);
ment) cu ştampila producătorului (6).
A. Bruchstiickhaft erhaltene Tonlampen (1-4) ; eingeritzter
(5); gestempelte Schale (Bruchstiick - 6).

A.

Gebăude

Opaiţe
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cupă

(frag-

Tonscherbţ

PI. III. Clădirea A. Opaiţe de la începutul sec .• n.:,:e.n.
Taf. III. Gebăude A. Tonlampen vom Anfa.ng des. II. Jh.
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Pl. IV.
Taf. IV.

C l ădirea

A.

O paiţe

fragmentare (1-4)

şi

întreg (5).

A. Bruchstiicke
(1-4) und ganz erhaltene Tonlampen
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Gebăude

(5).

PI. V.

Taf, V.

Opaiţe

Gebăude

cu ştampila producătorului.
A. Mit Stempel versehene Tonlampen.
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PI. VI. Cliidirea A. Teracotii - fragment (I), vas antropomorf - fragment (2), piesii din
bronz - spatulii (?) (3); disc din teracotă (4).
Taf. VI. Gebănde A. Terracota - Bruchstiick (1), antropomorphes Gefă.13-Bruchstiick (2),
Bronzegegenstand (3), Terracotadiskus (4).
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PI. VII. Clădirea A. C1:\it <lin fier (1), piesă din os (~). clopoţel ( ') din lir1111z (3), fibule 1lin
bronz (4, 6), piesă din hr11nz (5), dispozitiv de încuietoare din lJronz (7), ac din os (8).
Taf. VII. Gebăude A. Eisrn nesser (!), Gegenstand aus Knochen (2), GlOekchen ( ?) aus
Bronze (3). Bronzefiebeln (-!, li), Bronzegegenstand (5). bronzenes Theilsti.ick eines Tiirschlo.13es
(7), Knochennadel (8).
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PI. \'III. Piese <le harnaşament <lin bronz din ultima fad1 <le locuire (mijlocul sec. al III-iea e.n .).
Taf. \ "f l I. Brouzen : :< www.cimec.ro
l'fenlegesc!1irr ans/der
letzten Il~w,,:111ungsp!1ase (:.\-li tte des III. Jhs u.Z . l.
www.muzeul-caransebes.ro

PI. IX. Amforă (1 ), oale (2---3) ~i aplică (6) clin ultim a fază de locuire (mijlocul sec. al III-iea
e.n .), fructieră (4) din nivelul cu piesele de paYimeut („pişcoturi"), cheie din bronz (5) din
·
încăperea B 1 a.
Taf. IX. Amphora (!), Topfe (2-3) und Anhănger ( ?) (6) aus der letzten Bewohnungsphase
(Mitte des III. Jhs u.Z), FuJ3schale (4) aus einer der letzten Bewohnungsphasen, bronzener
Schlii.13el (5) aus dem Raum B 1 a des Gebăudes A.
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PI. X .

Amforetă

din ultimul ni vel de locu ire (mijlocul ' "~ al III -ka e.n .) (!), vase <lin inc:iperea B 1d (2-6).

„

Taf. X. Amphorette aus dem letzten Bewohnungsniveau (l\[Îtte des III. Jhs u .Z.) (!) , Gefăl3e
aus dem Raum B 1 d (2-6).
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PI. XI. Cl ă direa A . Încăperea Il 1 cl : amforă ( l i c11 text pictat, detaliu al amforei cu text rictal
(2), can il cu <lou{i torţi (3), ulcior m arc cu o to artă (4), piesă ceramică - apărător ele flădiri
(5).
Taf. XI. Gebiude A. Raum B 1d : Amphora (1) mit gemahlten Text. Detail der Bemahlung
der Amphora (2), zweihenkeliger Krng (3) , gro1ler Krug mit einem Henkel (4), Tongegenstand
- Lampenschirm (5).
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PI. XII. Încăperea Il,d: ulcioare (I-'.!).
Taf. XII. Ram11 Il 1<l: Kriige (I--'.!).
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PI. XIII. Încllperea B 1d: Amforăl cu text inci~at
- detalii - (l-2).
Taf. XIII. Raum B 1 d: Amphora mit eingeritzte1u
Text - Details - ( l - 2).
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5
PI. XIV. Vliscior antropomorf {unguentarium) diu B1 (1), ţiglă cu ştampilă MASY uiu încă
perea B 8 N (2), teracote fragmentare (3) din culoarul F 8 b, amforă cu ştampilă (4) - detaliu
- din coridorul B 1b, piese de paviment „in situ" din colţul de sud-est al tncli.perli Ba din
,,.· nivelul tîrziu (ulterior) de locuire (5).
Taf. XIV. A.ntropomorphes GefiJ3 (ungruntarium) aus dem Ramn B0 (1) , Ziegel mit
dem Stempel MASY (2) aus dem Raum B 1 N, Terracota-Brucbstiicke (3) aus dem Korridor
F 1b, Amphora mit Stempel- Detail - (4) aus dem Korridor B1 b, FuJJbodenbelag „in situ"
in der siid-ost
Ecke des Raumes
B 1 aus dem spiten Bewohnungsniveau (5).
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Pl· XV. Curtina Fa: vase (1-3, 6),

amforă fragmentară (decupată)

liu (5).
Taf. XV. Vorclerl10f Fa: Gefalle (l-3, 6), Amphora (4) und Detail (5).

cu text pictat {4)

şi

deta-

llruc11stiick mit gemahlten Text
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PI. XVI. Curtina F 3 : vase (1--t, 6), fragment ceramic cu litere incizate (5) şi disc <le teracotă
fragmentar (7).
Taf. XVI. Vorderhof F 3 : Gefălle (1-4, 6), Tonschcrbe mit eingeritzten Buchstaben (5), und
Hruchstiick eines Terracotadiskus (7).
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PI. XVII. Curtina B 1 N:

fructieră

(1),

văscior

(2),
(4).

cauă

cu

două torţi

(una

lipsă)

(3), farfurie

Taf. XVII. Hinterhof B 1 N: Ful.lschale (1), kleinc~ Gcfiil.l (2). cloppelheukeliger Krug (mit cinem
fehlenden Henkel) (3), Teller (4).
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celui de est continuînd însă pe acesta şi este din piatră de rîu prinsă
cu mortar şi netencuit. Accesul în curtina B 1N, dinspre exterior, se
făcea printr-o intrare largă, pe latura de vest (în apropierea colţului de
nord-vest). Nivelul de călcare iniţial al curtinei nu este orizontal, fiind
mai ridicat în zona de est - sud-est (spre intrarea în culoarul B 1bB1 c - F 2 b), unde apare la aproximativ 1 m adîncime faţă de nivelul
la care s-a păstrat zidul de sud al curtinei. Acest nivel de călcare este
format dintr-un strat de nisip de nivelare ce suprapune în zona centrală,
între zidul rle nord al „magaziei" B 2N şi zidul de nord al incintei, o placă
de tip cocciopesto, cu dimensiunile de 2,50 X 2,50 m, situată la vreo
1,50-1,60 m adîncime faţă de nivelul superior al zidului de nord al
incintei. Placa aceasta de mortar, groasă de 0,10 m şi care iniţial a
fost înconjurată cu scîndură, a servit la pregătirea mortarului pentru zidurile din această zonă şi marchează şi lentila de construcţie a
incintei. După terminarea zidăriei, totul a fost nivelat cu ajutorul amintitului strat de nisip fin. Tot cu ocazia construirii incintei a fost amenajată şi latrina în colţul ce-l formează zidul de est cu cel de nord
şi a cărei platformă se află, însă, puţin deasupra nivelului de călcare
(0,30-0,40 m). In acest scop fusese zidită un fel de ramă din piatră
de rîu prinsă cu mortar, dreptunghiulară, aflată în interiorul colţului,
nituită cu mortar şi care poartă încă urmele incendiului care a cuprins
construcţia de lemn de deasupra. Curăţirea latrinei, probabil, că se fă
cea din exterior, printr-o deschizătură, care, însă, nu s-a mai păstrat,
zidul de incintă fiind aici prăbuşit. Posibil ca tocmai din cauza deschizăturii, zidul fiind slăbit, s-a prăbuşit.
Zidul de incintă în zona curtinei B 1N este distrus în unele locuri,
mai ales înspre colţul nord-vestic, de gropi moderne sub formă de
şanţuri, cu care ocazie a fost scos o porţiune de vreo 1,50 m din zidul de vest din zona intrării de nord-vest, astfel fiind foarte redusă
posibilitatea stabilirii cu exactitate a dimensiunilor iniţiale ale porţii.
În această parte, zidul de nord al incintei face un cot de 90° spre
sud spre un alt zid, cel de nord al clădirii C, situată spre vest de clădi
rea A. Zidul de nord al clădirii C continuă înspre vest, după ce este
întrerupt pe o porţiune de vreo 1,50 m, încă din antichitate. Continuarea este prezentă doar prin fundaţie şi un început al zidului prins
cu mortar. In acest colţ, de nord-est al clădirii C, se observă clar o fază
de refacere a zidului. Zidul iniţial fusese distrus pînă la o anumită înăl
ţime, după care, de la noul nivel de călcare (mai sus cu circa 0,400,60 m) s-a construit zidul, însă de data aceasta cu mai puţină grijă
faţa exterioară cea de nord şi est - fără făţuire, iar pietrele pe o
înălţime de 0,20-0,30 m sînt zidite neglijent. Aceasta indică, probabil,
că noul nivel de călcare începea abia deasupra acestei porţiuni de zid
neregulat (care intra în fundaţie).
Lăţimea intrării de aproximativ 2,50 m este nesigură, deoarece atît
capătul zidului de nord al clădirii A cît şi porţiunea de nord-est al clă
dirii C sînt distruse, singurul reper fiind doar fundaţiile. Lipit ele exteriorul colţului de nord-vest al clădirii A apare colţul de sud-est al
unei a patra clădiri (D), probabil contemporană cu clădirea A. In spaţiul
acesta cuprins între clădirea C, intrarea în curtina clădirii A şi clădirea D
au apărut mai multe nivele de călcare, începînd cu cel contemporan cu
13
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prima fază a clădirii A. La vreo 0,30 m deasupra nivelului de călcare
a primei faze de folosire a clădirii A apare in acest spaţiu, la adincimea cuprinsă intre 0,90-1,10 m, o porţiune pavată cu cărămizi şi
ţigle purtînd ştampila ARF. Acest pavaj poate fi o amenajare a intrării
din ultima fază de folosire a clădirii A. Este important de menţionat
acest fapt, deoarece oferă un indiciu sigur asupra perioadei de utilizare
a cărămizilor cu ştampila ARF, ulterioară celor cu ştampila MASY. deci
în prima jumătate a sec. al III-iea e.n.
Revenind la curtina B 1N, trebuie amintit că sub stratul nivelator
de nisip fin a apărut un alt nivel de locuire anterior clădirii A. In
această zonă, săpăturile s-au oprit pe acest nivel, urmînd ca în campaniile viitoare să se procedeze şi aici la fel ca în curtina F 3 , urmărin
du-se stabilirea stratigrafiei pînă la atingerea solului viu.
In cadrul curtinei B 1N (Fig. 3) s-a constatat că peste nivelul de
călcare este un strat de cultură, o depunere lentă din timpul folosirii
clădirii, groasă de vreo 0,20-0,25 m. Acest strat se termină cu un nivel de incendiu destul de consistent de 0,10 m, urmat de un nivel de
dărîmătură (gros de 0,60 m) format din material tegular, chirpic, pietre
şi în care apar şi multe fragmente ceramice. Şi aici, stratul de dărî
mătură ce ajunge pină la suprafaţă este deranjat în unele locuri de
gropi moderne.
Culoarul C

La vest de clădirea A şi paralelă cu oceasta se află clădirea C, care,
cite se pare pînă acum (nefiind dezvelită) este mai mică decît clă
direa A. Colţul de sud-est al clădirii C este situat în dreptul colţului
de sud-vest al curtinei F 3 a clădirii A, iar cel de nord-est cam în dreptul colţului de nord-vest al „magaziei" B~; deci, latura de vest a clă
dirii C are lungimea de vreo 26 m şi grosimea zidului de 0,70 m. Această clădire se pare că este contemporană cu clădirea A, fiind despăr
ţită de ea printr-un culoar C, lat de aproximativ 1 m. Nivelul de căl
care initial al acestui culoar este la adîncimea de 1,40-1,50 m, fiind
suprapu~ de un strat gros de dărimătură întrerupt de 2-3 lentile înguste de călcare. In acest strat au apărut şi fragmente ceramice (în
special amfore şi vase mari de provizii), material tegular, pietre de
rîu şi mortar căzute din ziduri, obiecte metalice (cuie, piroane), fragmente de sticlă şi oase animaliere. Curios este faptul, că nu s-au găsit
la nici unul din capete (cel din sud dă probabil într-o stradă) vreun
sistem de închidere (uşă), deoarece aşa cum rezultă din planul clădi
rii A (Fig. 1), capătul de nord al culoarului dă în curtina B 1N şi deci,
cir fi fost firesc, să fi avut un sistem de blocare a accesului în curtină. Se pare că destinaţia iniţială a culoarului a fost de a permite accesul intre cele două străzi - de la nord şi sud de clădirea A
fiind însă apoi abandonat, în momentul includt~rii părţii de nord în
curtină. Bogatele depuneri din acest spaţiu ar .i:.utea indica faptul, că
aici erau depuse atît molozul de la refaceri de cunstrucţii, cit şi resturile de bucătărie.
după
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Culoarul (stradela) D
în afara zidului de incintă estic al clădirii A, la 1,40 m distanţă de
acesta, paralel cu el şi similar ca manieră de construcţie apare un alt
zid (de 0,80 m grosime), ce aparţine clădirii B. Acest zid se îndreaptă spre est la capătul său nordic, în dreptul colţului de nord-est al
clădirii A După depunerile observate, cu ocazia dezvelirii zidului de
nord (de incintă) al clădirii A, se pare că, atît la nord de clădirea A,
cît şi de clădirea B, trecea o stradă. Deci, în spaţiul liber dintre aceste
două clădiri a existat o stradelă ce dădea în această stradă. De la suprafaţa actuală a solului pînă la adîncimea de 0,60 m, stradela este
umplută cu un strat gros de dărîmătură, formată din ţigle, cărămizi,
olane - toate fragmentare, mortar, pietre de rîu rezultate din demolarea ambelor clădiri. Apar şi fragmente ceramice - de amfore şi alte
vase mari.
Sub acest strat apare nivelul de călcare (la adîncimea de 0,600,80 m), pe care erau răspîndite multe fragmente ceramice (cîteva de
terra sigillata) şi o monedă (sestertius) de la Faustina senior. La aproximativ 7 ,50 m sud de colţul de nord-vest al clădirii B apare o mare
groapă modernă, cu care ocazie a fost scos pe o porţiune mai mare
zidul de vest al acestei clădiri (B), fiind deranjate şi straturile din
stradelă. Jumătatea de sud a stradelei nu a fost încă dezvelită prin să
pături.

înainte de a trece la concluziile ce se desprind pînă în prezent din
cercetarea acestei clădiri, dorim să amintim de urmele de locuire tîrzie,
ulterioară folosirii clădirii A.
a. In zona situată deasupra încăperilor F 1 (fără spaţiul A) - F 2a F 2 b - B2 şi F 3 , deci deasupra dărîmăturilor acestora s-a constatat prezenţa wrni nivel tîrziu, în care apare o mare cantitate de bucăţi de
paviment (peste 700), ce indică o podea distrusă în mare parte (o porţiune cu suprafaţa de 1 m2 s-a păstrat „in situ" deasupra colţului de
sud-est a încăperii B 2), multe fragmente ceramice, o aplică din bronz,
patru vîrfuri de săgeţi. Este posibil, ca zidul tîrziu, fără fundaţie, clădit
direct pe dărîmătură, lat de circa 0,50 m şi păstrat înalt de 0,40 m să
fi aparţinut acestui nivel cu piesele de paviment. Nu există descoperiri de piese ce să permită o datare mai precisă, însă pe baza stratigrafiei se pare, că datează din prima jumătate a sec. al III-iea. Cu
excepţia zidului tîrziu de deasupra încăperii A - F 1 nu s-a mai păstrat
nici o urmă de la celelalte ziduri ce închideau, probabil, o încăpere pavată cu acele „pişcoturi".
b. Deasupra încăperilor B 1a - B 1 d (parţial) - B 1b - B 1 c (parţial)
şi A (colţul sud-estic) şi colţul nord-estic al încăperii F 1 s-a constatat
o alveolare în stratul de dărîmătură, umplută cu pămînt brun-închis,
în care apar foarte mult mărgele din pastă sticloasă (albe şi galbene),
bulgări de pastă sticloasă albă, piese de harnaşament, vase ceramice,
cîteva cuie şi piroane şi o piesă (probabil mărgea), din foiţă de aur, în
formă de tub. Nivelul de călcare pătrunde la 0,30 m adîncime faţă
de nivelul la care s-a păstrat zidul tîrziu. Acest nivel este, probabil,
www.cimec.ro / www.muzeul-caransebes.ro
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contemporan sau puţin mai tîrziu decît nivelul cu paviment, datîndu-se
pe la mijlocul sec. al III-lea e.n. Faţa superioară a acestui nivel a fost
parţial răvăşit, fiind aşezat imediat sub suprafaţa actuală a solului.

•
Concluzii. Clădirea a fost ridicată deasupra a două nivele de locuire
ce datează din vremea primului castru militar de il.a Tibiscum şi după
ridicarea castrului mare (perioada Traian - Hadrian - Antoninus Pius).
Nu existau însă clădiri din piatră ci doar din lemn, materialul tegular
lipsind aproape complet.
Clădirea A face parte dintr-un complex de locuinţe, fiind înconjurată de alte clădiri: la est clădirea B, la vest clădirea C, la nordvest - clădire D, la nord şi sud, cite o stradă. Este despărţită de celelalte clădiri de culoarele C şi D.
Clădirea este orientată nord-sud, cu faţada spre sud, accesul fă
cîndu-se, poate, printr-un portic cu coloane. Casa de locuit este situată
la centru, cu cîte o curtină la nord şi sud. Aprovizionarea se făcea
prin intrarea largă a curtinei de nord, unde erau amenajate şi „magazia" de lemne şi cuptorul (focarul) sistemului de încălzire. Casa propriu-zisă avea acoperişul din ţigle şi olane; zidurile de incintă ale curtinelor F 3 şi B 1N aveau un acoperiş cu ţigle în una sau două ape.
Incăperile ce formau clădirea sînt următoarele: un portic (?), două
curtine, două camere cu sistem de hypocaust, o bucătărie, un coridor,
o cămară, o debara, o magazie de lemne şi o latrină.
Clădirea a fost construită, probabil, pe la mijlocul sau a doua
jumătate a sec. II e.n„ ca material de construcţie folosindu-se şi ţigle
cu ştampila MASY. Ea suferă două incendii - posibil ca după primul
să nu mai fi funcţionat sistemul de încălzire. După primul incendiu,
urmează o retencuire a pereţilor avariaţi, evacuarea molozului în exterior (în special în culoarul C), o nouă nivelare cu straturi de nisip
fin (în curtina F 3). Tot acum se reconstruieşte zidul de vest al magaziei
B .. N, însă oblic faţă de cel iniţial. Zidul de sud al curtinei F 3 este abanclc~nat, nivelat şi stratul de nivelare îl depăşeşte spre sud şi se pare,
că porticul este înglobat în curtină. După cel de-al doilea incendiu,
în prima jumătate a sec. al Iii-lea, clădirea nu mai este reclădită,
majoritatea zidurilor - cele care au rezistat distrugerii prin foc au fost dărîmate, materialele rezultate fiind nivelate. Datorită incendiului din urmă, ce pare să fi fost deosebit de violent, s-a păstrat
o mare parte a inventarului clădirii ce nu a mai putut fi salvat. Pe
baza acestui material foarte bogat s-a putut stabili funcţionalitatea majorităţii încăperilor şi s-a datat destul de precis perioada de folosire a
clădirii.

Analizînd materialul recoltat în raport cu stratigrafia şi aici am
putut constata că, în primele 3-4 decenii de stăpînire romană, ceramica lucrată cu mîna (autohtonă) apare foarte rar în raport cu apariţia ei masivă în deceniile următoare. Credem că acest fapt, constatat
şi în alte aşezări civile din jurul castrelor (ex. Gilău), reflectă oarecum
situaţia din Dacia romană în prima perioadă după cucerire: probabil,
că noii veniţi romanii - priveau foarte circumspecţi prezenţa autohwww.cimec.ro / www.muzeul-caransebes.ro
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tonilor în imediata apropiere a castrelor lor militare, cu toată politica
de romanizare iniţiată de ei. In aceeaşi perioadă se observă, însă, o
preponderenţă cantitativă a ceramicii de import, faţă de perioadele următoare.

După

distrugere urmează încă 2-3 perioade de folosire a locului
A, însă fără construcţii solide din piatră sau cărămidă (cu excepţia zidului tîrziu deasupra camerei A - F 1).
Dezvelirea completă, în viitor, a clădirii A şi a celor din apropierea
ei va aduce a serie de noi mărturii despre viaţa cotidiană din aşezarea
civilă din jurul castrului, accentuînd importanţa centrului economic, cultural şi militar Tibiscum.
clădirii

P. BONA, M. PETROVSZKY, R. PETROVSZKY, P. ROGOZEA

LISTA MATERIALULUI ARHEOLOGIC DESCOPERIT*
I. CERAMICA

A. Vase ceramice de import
a) Terra sigillata

l. Vas, fragment, cu ornamente geometrice şi reprezentări umane;
curtina B 1N, din desfiinţarea martorului şi nivelarea podelei; 1,10-1,30
m; MC 11.556 (Pl. I. 1).
2. Vas, fragment din buză, neornamentat; curtina B 1N, din desfiinţarea martorului şi nivelarea podelei; 1,10-1,30 m; MC 11.497.
3. Vas, fragment din buză, ornament cu arcade, linii punctate în
relief şi doi gladiatori în luptă; curtina B 1N, în centru; 1,20-1,70 m;
MC 11.569.
4. Vas, fragment, ornamente geometrice în relief, cu un gladiator;
în exteriorul curtinei B 1N, înspre nord, din stratul de nisip de sub
nivelul de călcare; 1,20-1,40 m; MC 11.547; (Pl. I, 3).
5. Vas, fragment neornamentat; curtina B 1N, în centru, din stratul de umplutură de deasupra podelei de cocciopesto; 1,20-1,40 m; MC
11.569.
6. Vas, fragment din fund cu inscripţia ... VAR ... ; curtina B 1N;
1-1,10 m; MC 11.200 (Pl. I, 4).
7. Vas, fragment, neornamentat; încăperea F 2 ; MC 11.200.
8. Vas, fragment, cu decor în arcade; curtina F 3 , în centru; 0-0,:iO
m; MC 11.495.
9. Vas, fragment din buză, neornamentat; curtina F 3 , din nivelul podelei din cărămizi; 0,70-1 m; MC 11.593.
10. Vas, fragment, neornamentat; curtina F 3 , înspre est, din stratul
de dărîmătură; 0,20-1,20 m; MC 11.501.
11. Vas, fragment cu ornament; colţul sud-vestic al curtinei F 3 :
în stratul de clărîmătură; 0,10-1,30 m; MC 11.540.
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12. Vas, fragment din fundul unei cupe (?), cu inscripţia REGALISF
(scriere inversă); curtina F 3 , în centru, în stratul de dărîmătură; 0,90 m;
db = 4,6 cm; MC 11.492; (Pl. li, 6).
13. Vas, fragment cu
firnis roşu, decor geometric; curtina F 3 ;
1-1,10 m; MC 11.221 (Pl. I, 5).
b) Terra nigra

1. Vas, fragment, decorat cu incizii; curtina B 1N, din stratul de
de deasupra pedelei de cocciopesto, în colţul sud-vestic.
2. Vas, fragment, decorat cu incizii; colţul de nord-vest al clădirii
A - intrare, din stratul de dărîmătură; 0,80-1 m; MC 11.555.
3. Vas, fragment, nedecorat; colţul de nord-vest al clădirii A - intrare, din stratul de dărîmătură; 0,60-0,90 m.
4. Bol, fragment, decor cu incizii triunghiulare; colţul nord-vestic
al clădirii A, în stratul galben nisipos; 1,40-1,80 m; MC 11.546 (Pl. I, 6).

dărîmătură

c)

Ceramică glazurată

1. Castron, fragment din buză, culoare verde măslinie; curtina
F 3 , centru, nivelul podelei din cărămizi; 0,20-1,20 m; MC 11.159 (Pl. I, 2).

B.
a)

Străchini,

Ceramică provincială lucrată

la

roată

castroane

1. Strachină, pastă fină, gălbuie, firnis cărămiziu, ardere bună;
dg = 12,5 cm; db = 5 cm; i = 5 cm; curtina F 3 , în stratul de pietriş
(umplutură); 2,20-2,50 m; MC 11. 672 (Pl. XVII, 2).
2. Strachină, pastă fină, cenuşie, firnis negru, ardere bună; buza
aplecată în afară, fund inelar; la interior, decorată cu linii prin ştampi
lare; dg = 29 cm; db = 8 cm; i = 6 cm; curtina F 3 , c. 14, în stratul de
nisip şi pietriş; 1,65-1,80 m; MC 11.675 (Pl. XVII, 6).
3. Farfurie, pastă semifină, cărămizie, ardere bună; buza dreaptă,
fund plat; dg = 23,5 cm; db = 22 cm; i = 3,5 cm; curtina F 3 , c. 8, din
nivelul II (inferior), negru, de sub clădirea A, 2,10-2,30 mâ MC 11.676
(Pl. XVII, 1).
4. Farfurie, pastă semifină, cenuşiu negricioasă, ardere bună; dg = 25
cm; db = 18 cm; i = 8 cm; curtina B 1 N, 0,50-0,80 m; MC 11.130
(Pl. XVI, 4).
5. Castron, pastă fină, brună-gălbuie, firnis cafeniu, ardere bună;
buză dreaptă, fund lipsă; decor prin ştampilare cu linii şi păsări (păuni);
dg =- 21,5 cm; curtina F 3 , c. 6, 10, 11, 13, din nivelul II (inferior) de sub
clădirea A; 1,80-2 m; MC 11.647 (Pl. XVII, 4).
b)

Văscioare, căni

1. Văscior, pastă fină, gălbuie, ardere bună; buza lipsă; piriform;
decor cu motive zimţate; i = 15 cm, db =6 cm; încăperea B 1 d, pe podea;
MC 11.100 (Pl. X, 6).
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2. Văscior antropomorf, fragment; pastă fină,
cărămizie, ardere
bun{1; curtina B 1N, 0,20-0,80 m; MC 11.580 (PI. VI, 2).
3. Văscior antropomorf, pastă fină, cărămizie; buza evazată, fund
inelar, 2 tortiţe; realizat prin turnare în tipar bivalv; pe ambele feţe
reprezentat în relief un cap de copil; dg = 2,6 cm; db = 4 cm; i = 10,8
cm; încăperea B 2 , 0,90-1,10 m; MC 11.131 (Pl. XIV, 1).
4. Cană, pastă semifină, brun-cărămizie, ardere bună; două tortiţe;
dg = 18 cm; db = 10 cm; i = 25 cm; încăperea B 1d, de pe podea; MC
11.684 (Pl. XI, 3).
5. Cană, fragment din gît; pastă fină, cărămiziu-gălbuie, ardere bună;
inscripţia incizată OYP3; curtina F 3 , centru, în stratul de dărîmătură de
deasupra podelei de nisip; MC 11.553 (Pl. II, 5, XVII, 5).
6. Căniţă, pastă semifină, cenuşiu negricioasă, ardere bună, cu buza
aplecată spre exterior, două torţi (una lipsă); dg =
10 cm; db = 5 cm;
i = 14 cm; curtina Fa, centru, din stratul cu amfore; 1,30-1,50 m;
MC 11.123 (Pl. XV, 6).
c) Ulcioare

1. Ulcioraş, pastă fină, gălbuie, ardere bună; cu o tortiţă; dg = 4
cm; db = 2,5 cm; i = 6 cm; curtina F 3 , c. 10, nivelul II (inferior), de
călcare de sub clădirea A; 1,80-2 m; MC 11.673 (PI. XVII, 3).
2. Ulcior, pastă semifină, cărămizie, ardere secundară; cu o toartă
fixată sub buză şi de umărul vasului, buza aplecată spre exterior;
dg = 10,5 cm; db = 9 cm; i = 39 cm; încăperea B 1d, în colţul sudestic, în poziţie verticală alături de un vas mare cenuşiu şi o amforă
(PI. XI, 4).
3. Ulcior, pastă semifină, brun-cărămizie, ardere bună; cu două torţi
(una lipsă), gît cilindric; decorat cu două caneluri orizontale paralele;
dg = 10,5 cm; db = 7 cm; i = 13 cm; curtina B 1N, în stratul de mortar
de deasupra arsurii negre; MC 11.118 (Pl. XVI, 3).
4. Ulcior, pastă semifină, brun-cenuşie, ardere secundară; fără torţi,
buza lipsă; încăperea B 1d, de pe podea; MC 11.685 (Pl. XII, 1).
5. Ulcior, pastă fină, cafenie, ardere bună; cu o toartă, gît cilindric, buza mult răsfrîntă în afară, dg = 6 cm; db = 6 cm; i = 25 cm;
încăperea Bid, de pe podea; MC 11.686 (PI. XII, 2).
d) Capace

1. Capac, pastă fină, brun cenuşie, ardere bună; butonul fragmentar;
9 cm; curtina F 3 , c. 9, din nivelul II (inferior), de călcare de sub
clădirea A; 1,80-2 m; MC 11.667.
2. Capac, pastă fină, gălbui-roşcată, ardere bună; dg =
10 cm;
curtina Fa, c. 1, din stratul de pietriş şi arsură neagră; 1,80-2,05 m;
MC 11.668.
3. Capac, pastă fină, cenuşie,
ardere bună; butonul fragmentar;
dg = 8 cm; curtina F 3 , c. 1, din stratul de pietriş cu arsură neagră;
1,80-2,05 cm; MC 11.669.

dg =
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4. Capac, pastă fină, brun-roşcată,
ardere bună; butonul teşit;
dg = 10 cm; curtina F 3 , c. 3, din stratul de depunere-călcare; 1,80-2 m;
MC 11.670.
5. Capac, pastă fină, gălbui-roşcată, ardere bună; butonul fragmentar; dg = 8,8 cm; curtina F 3 , c. 7, în stratul de umplutură (lut nisipos)
ele sub nivelul II - de călcare, inferior clădirii A; 1,80-2 m; MC 11.671.
e) Oale

1. Oală, pastă fină, cenuşie, ardere bună; decorată sub buză cu trei
caneluri concentrice; dg = 15 cm; db = 19; i = 25 cm; curtina F 3 , centru, din stratul de amfore; 1.30-1,50 m; MC 11.679 (Pl. XV, 2).
2. Oală, pastă semifină, cenuşiu-negricioasă, ardere bună; decorată
cu caneluri orizontale; dg = 14 cm; db = 6 cm; i = 18 cm; încăperea
A, 0-0,30 m; MC 11.098 (Pl. IX, 2).
3. Oală, pastă grosieră, brun-cărămizie, ardere bună; buza aplecată
spre exterior; decorată cu caneluri grupate cîte două şi linii în val;
dg = 10 cm; db =cm; i = 36 cm; încăperea B 1cl, MC 11.119 (Pl. X, 4).
4. Oală, pastă semifină, cenuşie, ardere bună; buza aplecată spre
exterior; curtina F 3 , din stratul de nisip din nivelul I-II de folosire a
clădirii A; dg = 10 cm; db =
8 cm; i =35 cm; MC 11.117 (Pl. XV, 3).
5. Oală, pastă semifină, brun-cărămizie, ardere secundară; decor în
val; încăpera B sud, din nivelul cu piese de harnaşament; 0,80-1,10 m;
MC 11.119 (Pl. IX, 3).
f) Fructiere
pastă semifină,
cărămizie, ardere secundară; buza
mult evazată în afară; baza circulară şi perforată cu picior
cilindric; dg = 16 cm; db = 8 cm; încăperea F 2 a, 0,90-1 m; MC 11.681
(Pl. IX, 4).
2. Fructieră, pastă semifină, neagră, ardere bună; buza îndoită spre
interior, cu trei picioare; dg = 12 cm; db = 10 cm; i = 9 cm; încăperea
B 1d; MC 11.096 (Pl. X, 5).
3. Fructieră, pastă semifină, cărămizie, ardere bună; picior cilindric;
decor realizat prin apăsare cu unghia şi dispus pe trei registre; dg
23 cm; db = 10 cm; i = 18 cm; curtina B 1 N, 0,50-0,80 m (Pl. XVI, 1).

1.

Fructieră,

dreaptă şi

g) Amfore
Amforă, pastă fină, alb-gălbuie, ardere bună, cu slip; cu două
buza şi gîtul tronconice; decorată cu caneluri orizontale; pe gît,
pictată cu roşu, inscripţia ... Al VS; dg = 2, cm; db = 45 cm; 1 = 100 cm;
încăperea B 1d; 1,10-1,20 m; MC 11.678 (Pl. XI, 1-2).
2. Amforă, pastă fină, brun-deschisă, ardere secundară; cu două torţi,
buza cilindrică, cu urme de inscripţie pe git, pictată cu roşu (indescifrabilă); dg = 25 cm; db =45 cm; i = 100 cm; încăperea B 1S, din stratul
ele dărîmătură; 0,20-0,60 m; MC 11.229 (Pl. IX, 1).
3. Amforă, fragment din gîtul tronconic, cu inscripţia pictată cu
roşu Er ... ENI; cu două torţi, spartă intenţionat din antichitate; dg

1.

torţi,
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12 cm; curtina F 3 , centru, 1,30-1,50 m, din stratul cu amfore; MC 11.116
(Pl. XV, 4-5).
Amforă, fragment din partea superioară; gîtul şi două torţi; pastă
gălbuie, ardere bnnă; decorată cu caneluri orizontale; sub una
torţi o inscripţie pictată cu roşu X 4 şi pe gît alta indescifrabilă;

4.
fină,

din
dg = 13 cm; curtina F 3 , centru, 1,30-1,50 m, din stratul de amfore;
MC 11.667.
5. Amforă, fragment de gît şi umăr; pastă fină, gălpuie, ardere
bună; pe o toartă ştampila MMCSVR (V + R în ligatură); încăperea
B 1b, deasupra podelei; MC 11.110 (Pl. XIV, 4).
6. Amforă, fragment, pastă fină, roşie, ardere bună, lustruită la
exterior; pe umăr un text incizat FORTVNATI: încăperea B 1d, deasupra
podelei; 0,80-1,10 m; MC 11.138 (PI. XIII, 1-2).

1--

•;

· h) Opaiţe

1. Opaiţ, pastă fină, cărămiziu-gălbuie,
ştampila AVRF; L =
7,5 vm; 1 = 2,6 cm; i
de călcare; 1,10 m; MC 11.490 (Pl. IV, 5).

ardere bună; pe fund cu
= 3 cm; curtina F 3 , nivelul

2. Opaiţ, fragment (ciocul lipsă), pastă fină, gălbuie cu slip roşu; pe
fund sigla V; curtina F 3 , de la baza stratului negricios (inferior) II, de
~mb clădirea A, c. 3; 2,30 m; MC 11.656 (Pl. III, 2).
3. Opaiţ, fragment (ciocul lipsă), pastă fină, negricioasă; pe fund ştam
pila FORTIS; L = 8 cm; 1 = 6 cm; i = 3 cm; curtina F 3 ; c. 11, din
str::i.tul cenuşiu-negricios de sub lentila de construcţie a clădirii A; 2 m;
MC 11.659 (Pl. IV, 1).
4. Opaiţ, fragment din placa superioară, pastă fină, brun-cenuşie
şi slip, curtina F 3 , c.9, din stratul de nisip şi pietriş; 1,65-1,90 m; MC
11.662.
5. Opaiţ, fragmentar, pastă fină, brun-cărămizie; pe fund inscripţia
CAI; L = 12,5 cm; 1=8,5 cm, i = 3 cm; MC 11.658; Pl. V, 1.
6. Opaiţ, placa superioară, pastă fină, brun-cărămizie; curtina F 3 ,
c. 10, 1,65-1,80 m; MC 11.661 (Pl. II, 1) .
. 7. Opaiţ, fragment, pastă cărămizie; pe fund inscripţia FORTIS;
curtina F 3 , c.15, din nivelul II (inferior), anterior clădirii A; 2-2,20 m;
MC 11.657.
8. Opaiţ, fragment, pastă şi slip de culoare cărămizie; curtina F 3 ,
stratul de dărîmătură; 0,30-1,30 m; MC 11.534 (Pl. II, 2).
9. Opaiţ, fragment, pastă gălbui-cărămizie; pe fund ştampila FESTI;
curtina F 3 , din stratul de nisip lutos de sub podea, în apropierea zidului
de est al construcţiei; MC 11.208 (Pl. II, 4).
10. Opaiţ, fragment din placa superioară, pastă cărămizie; curtina
F:1, din stratul de nisip lutos de sub podea, în apropierea zidului de est
al construcţiei A; MC 11.208 (Pl. II, 1).
11. Opaiţ, fragment din fundul cu inscripţia ... VNIS; pastă cără
mizie; curtina F 3 , din stratul de nisip lutos de sub podea, în apropierea
zidului de est al construcţiei A;· 1,30-1,70 m (stratul cu amfore); MC
11.184 (PI. H/3).
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12. Opaiţ, fragment din fundul cu inscripţia FOR ... ; pastă caramizie; curtina B 1N, la est de zidul absidal; 0,90-1,20 m; MC 11.182
(PI. IV, 4).
13. Opaiţ, fragment din fundul cu inscripţia ... TIS; pastă cără
mizie; curtina Fa, din stratul de nisip lutos de sub podea, în apropierea
zidului de est al construcţiei A; 1,50-1,60 m; MC 11.178 (Pl. IV, 3).
14. Opaiţ, fragment, pastă cărămizie; pe fund inscripţia FORTIS;
curtina Fa. din stratul de nisip lutos de sub podea; 1,50-1,60 m; MC
11.178 (Pl. IV, 2).
15. Opaiţ, fragmentar, cu două braţe, pastă fină, cărămizie, apucă
toare cu orificiu, amplasată sub palmetă; pe fund inscripţia IAN ... ;
curtina B 1N, 0,20-0,40 m; MC 11.206; (Pl. V, 2).
16. Opaiţ, fragmentar, pastă cărămizie; ciocul şi apucătoarea rupte, afumat; marginea ornamentată cu linii verticale, paralele prin incizare; curtina Fa, c. 15, din niv. de călcare anterior clădirii A, 2-2,30 m;
MC 11.756 (Pl. III, 1).
17. Opaiţ, fragmentar, apucătoarea lipsă, cu două braţe, pastă fină,
cărămizie, vopsea roşie, fără ştampilă, pe fund 5 impresiuni circulare
în formă de cruce; curtina F 3 , 2,20 m; MC 11.755 (Pl. III, 3).
i) Alte forme

1. Suport făclie (?), pastă cărămizie-cenuşie, semifină, fund plat,
tronconici, 3 grupuri a cite 3 incizii orizontale pe pereţi; buza
db = 9 cm; i = 27 cm; încăperea B 1d, 0,80-1 m; MC 11.134 (PI.
X, 3).
2. Apărătoare de flăcări (?), pastă cărămizie, semifină, lucrată la
roată, etajat, cite 3 ferestre pe două nivele, gură largă, dreaptă, între
etaje un briu; db = 21 cm; i = 30 cm; încăperea B 1d, deasupra podelei; MC 11.104 (PI. XI, 5).
pereţi
lipsă;

C. Teracote
1. Teracotă, fragment - soclul unei statuete - , pastă brun-cără
mizie; curtina F 3 , centru, din stratul de dărimătură; 0-0,30 m; MC
11.495 (Pl. VI, 1).
2. Trei fragmente de statuete, pastă brun-roşcată; unul din torsul
lui Venus pudica; încăperea F 2 b, 1,10-1,40 m; MC 11.179; (PI. XIV, 3).
3. Disc, fragmentar, ornamentat prin impresiuni şi împunsături;
pastă cărămizie; Fa, 0,40-0,90 m; (PI. XVII, 7, VI, 4).
II. OBIECTE DIN METAL

A. Obiecte din fier
de cuţit; L = 11 cm; 1==1,8 cm; curtina F 3 , din strat de
0,20-0,90 m; MC 11.575 (PI. VII, 1).
2. Fier de plug; curtina Fa. lingă zidul de vest; MC 11.564.

1.

Lamă

dărîmătură,
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I. Piese de harnaşament (14 bucăţi) din bronz; încăperea B sud,
din groapa de deasupra construcţiei; MC 11.112 (PI. VIII, 1-14).
2. Aplică din bronz, în formă de stea cu şase colţuri; încăperea B
sud, din groapa de deasupra construcţiei; MC 11.113 (Pl. IX, 6).
3. Clopoţel din bronz, uşor turtit; 1=3,5 cm; d = 1,4 cm; curtina
F 3 ; 1,10 m; MC 11.664 (Pl. VII, 3).
4. Ax de balanţă din bronz; curtina F 3 , c. 8, din nivelul anterior
clădirii A; 2,10-2,30 m; MC 11.596.
5. Fibulă din bronz, fragment; curtina B 1N, din nivelul de umplutură de sub podeaua de cărămizi; 1,30-1,40 m;
MC 11,500 (PI.
VII, 6).
6. Fibulă din bronz, fragment; curtina B 1N; 1-1,20 m; MC 11.660
(Pl. VII, 4).
7. Fibulă din bronz, fragment; curtina B 1 N, din stratul de dă
rîmătură de deasupra podelei de cocciopesto; 1,20-1,60 m; MC 11.533.
8. Ac din bronz; încăperea F 2 b, 0,90-1,10 m; L == 8 cm; dM = 0,04
cm; dm = 0,2 cm; MC 11.213.
9. Ac din bronz, curbat spre vîrf; încăperea A, pe pedeaua de mortar a hypocaustului; L = 10,2 cm; dM = 0,4 cm; dm = 0,2 cm; MC
11.209.
10. Spatulă din bronz; L - 14 cm; d = 0,5 cm; încăperea B 1 sud,
în strat de arsură de la baza dărîmăturii; 0,75-0,85 m; MC 11.217 (PI.
VI, 3).
11. Inel din bronz cu gemă cafenie; încăperea B 1 sud, lingă zidul
de est, în strat de arsură de la baza dărîmăturii; 0,75-0,85 m; MC
11.217.
12. Zăvor din bronz, fragment; curtina F 3 , în strat de dărîmătură;
0,90-1,30 m; MC 11.665 (Pl. VII, 7).
13. Zăvor din bronz, fragment; curtina F 3 , din strat de dărîmătură
deasupra zidului de sud; 0,20-0,90 m; MC 11.605 (Pl. VII, 5).
14. Cheie din bronz, patinată, bine conservată; L = 5 cm; 1 = 1 cm;
încăperea B 1a, deasupra podelei; MC 11.111 (Pl. IX, 5).
15. Piesă din bronz şi plumb (?); curtina F 3 , centru, în strat de depunere deasupra podelei de nisip; 0,80 m; MC 11.565.
III. OBIECTE DIN OS

1. Jeton, cu incizii de cercuri concentrice pe o faţă, pe cealaltă cu
linii frînte; d = 2 cm; g = 0,2 cm; încăperea F 2b, c.l, la baza zidului
de sud; 1-1,50 m; MC 11.197.
2. Zar de joc, numerotarea feţelor prin incizii circulare de la 1 la
6; 1 X 1 X 1 cm; curtina F 3 , din stratul superior de dărîmătură; 0-0,30
m; MC 11.542.
3. Ac de cusut, vîrful şi partea perforată rupte; d-=- 0,6 cm; curtina
F 3 , nivelul de călcare deasupra podelei de nisip; 0,90-1,20 m; MC 11.485
(PI. VII, 8).
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4. Ac de păr, fragment, vîrful rupt, capătul plat şi rotunjit; culoar
C, din stratul de umplutură de pe podeaua de cocciopesto; 0,20-0,60 m;
MC 11.666 (Pl. VII, 2).
IV. MONEDE

A) Curtina B 1 N
I. Salonina (260-268), antoninian, fragment; d = 1,8 cm; deasupra
nivelului de călcare; 0,85 m; MC 11.486.
2. Dupondius, nedatat, foarte slab conservat; d = 2,6 cm; 0,400,60 cm; MC 11.266.
B) Incăperea B 1d
1. Vitellius (69 e.n.), denar, bine conservat; d = 1,8-2 cm; în stratul de dărîmătură de deasupra podelei; 0,90-1,10 m; MC 11.269.·
2. Traian (110), dupondius, slab conservat; d = 2,7 cm; în stratul
de clărîmătură de deasupra podelei; 0,90-1,10 m; MC 11.271.
C) lncăperea B 2

1. Commodus (180-192), denar, bine conservat; d = 1,8 cm; pe podeaua încăperii, în colţul de sud-vest; 1,40 m; MC 11.276.

D) Culoar C
1. Hadrian (134-138), dupondius, bine conservat; d
în stratul de dărîmătură; 1,20 m; MC 11.270.

=

2,3-2,5 cm;

E) Culoar D
1. Traian (98-117), dupondius; bine conservat; d = 2,7 cm; în strat
alb de clărîmătură, în zona sudică; 1,10 m; MC 11.545.
2. Faustina I, sesterţ, foarte bine conservat; d = 3,4 cm; 0,80 m;
MC 11.265.
7

F) lncăperea F 1
I. Vespasian (69-79), denar, bine conservat; d = 1,7 cm; în strat
de dărîmătură, prin desfiinţarea martorului de sub zidul tîrziu; MC
11.274.
G) lncăperea F 2 a
1. Monedă din bronz, foarte slab
m; MC 11.268.

conservată;

d

=

2,4 cm; 0,60-0,70

H) Curtina F 3
I. Vespasian (69-79), denar, bine conservat; d = 1,8 cm; în stratul
negru de sub lentila de var; c.11; 2-2,20 m (împreună cu alte şase monede din bronz - vezi mai jos); MC 11.692.
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2. Vespasian (69-79), dupondius, slab conservat; d = 2,6 cm; din
stratul de depunere-călcare de sub lentila de var stins; 2-2,20 m, c.15;
MC 11.699.
3. Domiţian (81-96), dupondius ,slab conservat; d = 2,8 cm; zona
sud, c.12, 1,80-2 m; MC 11.693.
4. Nerva (96-98), dupondius; d = 2,6 cm; în stratul de depunerecălcare de sub lentila de var stins; 2-2,20 m, c.15; MC 11.698.
5. Traian (98-117), dupondius, slab conservat; d = 2,7 cm; din
stratul de depunere lentă de sub lentila de var, c.15;
1,20 m; MC
11.700.
6. Traian (98-117), sesterţ, bine conservat; d = 3,3 cm; în stratul
de nisip, lingă al doilea soclu de coloană; 1,20 m; MC 11.536.
7. Traian (98-117), dupondius, slab conservat; d = 2,4 cm; zona
sud, din stratul II, inferior, de sub construcţia A; 2,30 m; MC 11.695.
8. Traian (98-117), dupondius, bine conservat; d = 2,7 cm; din
stratul de călcare-depunere de sub lentila de var stins, 2-2,20 m, c.15;
MC 11.697.
9. Traian (98-117). denar; d = 1,9 cm; zona sud, nivel II. inferior,
negru, de sub construcţia A; 2,10-2,30 m, c.12; MC 11.691.
10. Hadrian (117-138), dupondius; d = 2,6 cm; din stratul de depunere-călcare anterior clădirii A; 1,80-2 m, c.9; MC 11.687.
11. Hadrian {?), dupondius, foarte slab conservat; d = 2,5 cm zona
centrală, din stratul cu amfore; 1,30-1,50 m; MC 11.275.
12. Hadrian (?), dupondius, foarte slab conservat; d = 2,7 cm passim,
zona de sud; 1,60-2,10 m; MC 11.690.
13. Hadrian (128-138), dupondius, slab conservat; d = 2,7 cm; în
stratul de lut nisipos bătut, la 0,75 m faţă de suprafaţa zidului de vest,
în colţul nord-vestic; 1,40 m; MC 11.272.
14. Hadrian (117-138), dupondius, slab conservat; d=2,7 cm; în
stratul de depunere-călcare de sub lentila de var stins; 2-2,20 m, c.15;
MC 11.701.
15. Antoninus Pius (138-160), dupondius, slab conservat; d = 2,8
cm; în nivelul de călcare, 1,80-2 m, c.15; MC 11.689.
16. Antoninus Pius (138-160), dupondius, slab conservat; d = 2,4
cm; zona sud, din pămîntul evacuat; MC 11.554.
17. Marcus Aurelius (161-180), dupondius, bine conservat; d = 2,4
cm; zona est, pe I nivel de călcare al clădirii; 1,40-1,50 m; MC 11.267.
18. Maximinus Trax (235-238), dupondius, bine conservat; d =
2,3-2,5 cm; la nivelul cărămizilor clădite pe zidul de vest; 0,80 m; MC
11.537.
19. Gordianus III (238-244), antoninian, slab conservat; d = 1,8
cm; la nivelul cărămizilor clădite pe zidul de vest; 0,80 m; MC 11.537.
20. Dupondius, nedatat, foarte slab conservat; d = 2,7 cm; din pă
mîntul evacuat; 1,40-1,90 m; MC 11.688.
21. Dupondius, fragment nedatat; d = 2,6 cm; zona sud, în stratul
de pietriş; 1,65-1,80 m, c.10; MC 11.694.
22. Monedă din bronz, sec. I e.n., foarte slab conservată; d = 1,81,9 cm; din stratul de depunere-călcare de sub lentila de var stins;
2-2,20 m, c.15; MC 11.696.
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23. Dupondius, fragment nedatat, foarte slab conservat; d =2,5 cm;
din stratul II - inferior, anterior clădirii A; 2,30 m; MC 11.695.
* In listă vom folosi unnătoarele prescurtări: c = caroul; d = diametrul;
dg =diametrul gurii; db =diametrul la bază; g =grosimea; i =înălţimea; L
lungimea; 1 = lăţimea.

=
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(Zusammenfassung)
Die Zivil.siedlu.ng -

Das Gebii'!Lde A

Die in der Zivilsiedlung (Canabae) von Tibiscum durchgefi.ihrten Grabungen,
in den Jahren 198(}-1981, filhrten zur Freileguaig eines ri:imischen Gebăudes sammt
eines reichhaltigen Inventars.
Das Gebăude ilberlagerte zwei Bewohnungsniveaus die aus der Zeit des ersten
Militărlagers von Tibiscwn sowie auch nach dem Bau des grossen Lagers (also
die Zeit der Kaiser Traian - Hadrian - Antonius Pius) her, datieren. In dieser
Zeit scheint es - nach dem heutigen Forschungsstand zu schliessen -, daB noch
keine Gebăuden aus Stein oder Ziegel errichtet wurden, sondern nur Holzgebăuden. Filr dieselbe Zeitspanne konnte man bisher feststellen das die handgearbeitete. autohtone Keramik, auBerst spărlich vorkommt, dagegen aber die lmportware die hOchsten Prozente - in Vergleich zu den folgenden Jahrzehnten - , erreicht.
Das Gebăude A liegt in einem i:istlich des Militărlagers aufgebauten Viertel und ist auf zwei Seiten (im Osten und im Western), mittels zweier Korridore
(C und D) von andere zwei Gebauden (B und C) getrennt. Im Stiden und im Norden verlaufen wahrscheinlich zwei StraBen.
Die nord-west Ecke grenzt an einem dritten Gebăude D.
Das Gebăude hat einen nord-stidlich verlaufenden Plan mit der Vorderfront
im Stiden wo sich auch der Haupteingang befand. Das Wohnhaus liegt in der
Mitte, zwischen dem Vorder - Ullld dem Hinterhof. In den Hinterhof gelangte
man durch ein breites Tor das auf der nord-west Seite liegt, durch welchem
man auch den Holzvorrat fi.ir die hier angelegte Feuerstelle (Praefurnium) heranschaffte und diesen in ein.en speziell daftir angelegten Lagerraum (der an die
Feuerstelle angebaut war, und durch welchem man diese auch mit Holz versorgte)
aufstappelte. In der nord-o5t Ecke stand der Holzbau des Abortes (latrina) auf
einer gemauerten Basis.
Die AuBenmauern der beiden Hi:ife (F 3 und B 1N) waren mit einem Ziegeldach
ver.;ehen, genauso wie das Wohnhaus auch.
Zu dem Gebăude gehi:irten: eine Vorhalle (Porticum?), zwei Hi:ife, zwei, durch
'lin Hypocaustum geheizte Răume. eine Ktiche, ein Korridor, zwei Speisekammern,
QJ.111 Lagerraum fi.irs Holz und ein Abort.
Der Bau wurde um die Mitte oder in der zweiten Halite des zweiten Jahrhunderts u.Z. errichtet, wobei man auch Ziegelsteine mit dem Stempel MASY
gebrauchte. Zwei Brănde vernichteten teilweise den Wohnraum, wahmcheinlich
nach dem ersten wurde die Heizanlage aufgelassen und der Vorderhof durch den
Abbau der Sildmauer erweitert.
Nach dem zweiten, verheerenden Brand, in der ersten Halite des dritten
Jahrhunderts u.Z. wurde das Gebăude, dal3 sehr wahrscheinlich einen Totalschaden
erlitt, nicht mehr beniltzt und die restlichen, bestehenden Mauern, geschleift. Die-
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ser, sich aller Wahrscheinlichlreit na.eh, sehr schnell ausbreitender Brand, verhinderte die Bewohner einen GroJlteU des Inventars zu retten - und gerade dieses ermoglicht es uns eine genauere Datierung des Gebăudes vorzunehmen, sowie die
Funktionalităt der verscheidenen Râumlichkeiten festzustellen.
Diesem Bau folgen 2-3 BeniltZU1I1gsperioden ohne aber das man Steinbaue
hătte feststellen konnen ausgenommen demjenigen, dem wahrscheinlich eine spâtere Mauer, ohne Unterbau, die ilber dem Raum A - F 1 erschien zugehorte.
Durch die folgenden Gra.bungen, 1982, wird das Gebâude gânzlich freigelegt und es wird gleichzeitig auch die Freilegung der umliegenden Gebăuden beabsichtigt.
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